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 ןײרַא טכעטש רע ןעכלעוו ,קומ םעד ןופ רעכעטש רעפרַאש ןוא

 רעניד רעקרַאטש רעד ;טולב ןייז ןעגיוז וצ ןברק ןייז ןופ בייל ןיא
 סיוא טקיּפ רע ןעכלעוו טימ ,לעגיופ רעקיּפ-ץלָאה םעד ןופ ?עבָאנש

 -ַאב עכלעוו ,םרעוו יד ןעמענוצסיורַא ידכ ,רעמיוב יד ןיא רעכעל

 עטלעקיווטנע ענעדיישרַאפ עלַא יד טָא --- ןעטרָאד ךיז ןעטלַאה
 רעדָא טייקגיהעפ-סגנוסַאּפוצ רעד ןופ טקודָארּפ ַא ןענייז ןענַאגרָא
 ןעשינעפעשַאב ענעדיישראפ יד ןופ טייקנידנעוטױנ-סגנוסַאּפוצ

 "נָא ךיוא ןעבָאה רימ .ץנעטסיזקע רעייז ראפ ףּפמַאק םעד ןיא

 עכלעוו טימ ,ןעלטימ רעדָא ןענַאנרָא ענעדיישרַאפ יד ףיוא ןעזיווענ

 ןענענ ץוש רעייז רַאפ ךיז ןעצונַאב ןעשינעפעשַאב ענעדיישרַאפ יד
 יו ןעזיוועגנָא ךיוא ןעבָאה רימ .ןערהַאפעג ערעדנַא רעדָא דנייפ

 סָאד -- .וװ .זַא .א רעדניק ערעייז ןעצישַאב תויח ענעדיישרַאפ יד

 רעדָא טיײקניהעפ-סגנוסַאּפוצ ןופ ןעמרָאפ ענעדיישרַאפ ץלַא ןענייז
 ןוא ץנעטסיזקע רַאפ ףּפמַאק םעד ןיא טייקגנידנעװטױנ-סגנוסַאּפוצ
 .ןימ םעד ןעטלַאהוצפיוא

 ןיא לייטרָאפ רעסיורג ַא -- .ןעבעל עשיטסינומָאק סָאד
 -עג רעדָא עשיטסינומָאק סָאד ןיא ץנעטסיזקע רַאפ ףּפמַאק םעד
 יד .ןערהיפ ןעשינעפעשַאב עכנַאמ סָאװ ,ןעבעל עכילטפַאשלעז
 -ייז ייז רעבָא ,ןעשינעפעשַאב עכַאװש ,עניילק ןענייז סעקשַארומ

 ןעשיטסינומָאק רעייז טימ ןוא גנוגינייארַאפ רעייז טימ קרַאטש ןענ
 עזָאלצוש ןענייז סעקשַארומ עטסיימ יד .ןערהיפ ייז סָאװ ,ןעבעל

 ייז ןעכוז תויח ךס ַא .דנייפ ךס ַא ןעבָאה ייז ןוא ןעשינעפעשַאב

 עטיירּפשרַאפ טסיימ יד סקעשַארומ יד ןענייז ךָאד ,ביור רעייז סלַא
 המחלמ רעסיורנ רעד ןיא ךיירגלָאפרע רהעז ןענייז ןוא ןעטקעזניא

 -יטסינומָאק רעייז ןעקנַאדרַאפ וצ ייז ןעבָאה סָאד ,ןעבעל ן'רַאפ
 רענלעצנייא רעד .ןענעיב יד טימ זיא עבלעזסָאד .ןעבעל ןעש

 ,ןערהיפ ייז סָאװ ,ןעבעל עשיטסינומָאק סָאד רעבָא ,ךַאוװש זיא ןעיב
 זיא ענומָאק-ןענעיב ַא ףיוא ףירננא ןַא ןעכַאמ .קרַאטש ייז טכַאמ
 .היח עטסקרַאטש ןוא עטסערג יד ראפ וליּפַא ךילרהעפעג

 רַאב רעסעב ןענייז ,סענומָאק ןיא ןעבעל עכלעוו ,תויח יד
 רעדניק ערעייז רַאפ ןוא ךיז ראפ ץוש טיס ןוא זייּפש טימ טגרָאז
 ףּפמַאק םעד וצ טסַאּפענוצ רעסעב ןײמעגלַא ןיא ןענייז ייז ןוא

 .ץנעטסיזקע רַאפ
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 -רעק רעייז ןופ תולעמ יד השוריב גידנעבעגרעביא ןוא ,ןעבעל םוצ

 ןימ רעד טביילב ,סױרַא ייז ןופ ןעמוק סָאװ ,תורוד יד וצ רעּפ

 | .ןעריטסיזקע

 ,ןעבעל ןופ ןעגנוגנידַאב יד קירוצ רעבָא ךיז ןערעדנע סע ןעוו

 ,עגנַאל טימ ןעסּפעש יד ואוו ,ץַאלּפ םעד ןיא זַא ,לשמ? ,רימ ןעגָאז
 ערעייז ל?ייטרָאפ ןעניזָאד םעד ךרוד ןעבָאה עכלעוו ,לָאװ עטכידעג

 ןעטרָאד ןענייז עכלעוו ,ןערעטעוו עטלַאק יד ןעבעלרעבירַא טנעקעג

 סע ןוא טרעדנעעג רעדיװ טַאמילק רעד ךיז טָאה ,ןעמוקעגנָא

 ,עגנַאל יד טעוו ןַאד ,ןעטלעק ןייק ןַארַאפ רהעמ טינ ןעטרָאד ןענייז

 ייז רַאפ ןעוועג רעהירפ זיא סָאװ ,ןעסּפעש יד ןופ לָאװ עטכידעג

 -רַאפ רעייז וצ ןעננערב ןעק ןוא ןורסח ַא ןערעװ רָאנ ,הלעמ ַא

 ,עגנַאל ערעייז סָאװ ,לשמל ,דנַאלננע ןופ ןעסּפעש יד .גנוטכינ

 ןעשילגנע ןעטכייפ ,ןעלהיק םעד וצ טסַאּפענוצ זיא לָאװ עטכידעג

 ןעוו ,ןעברָאטשענסיױא טייצ רעצרוק ץנַאנ ַא ןיא ןענייז ,טַאמילק

 ןייק ךיז ךָאנ גידנעזָאלכָאנ טינ ,אבוק ןיא טכַארבעג ייז טָאה ןעמ

 עטכידעג ,עגנַאל יד זיא ַאבוק ןופ טַאמילק ןעסייה םעד ןיא .רוד

 ןעסייה ַא ןיא .ןורסח ַא ןעוועג ןעסּפעש עשילגנע יד ןופ לָאװ

 עצרוק ןעבָאה עכלעוו ,ןעסּפעש יד ןעבעל ןעביילב ןעלעוו טַאמילק

 .לָאװ ערעטיש ןוא

 ענעדיישרַאפ ןיא סיוא ךיִז טקירד טייקגיהעפ-סגנוסַאּפוצ יד

 -ַאב וצ טייקניהעפ יד ןעבָאה ןומ שינעפעשַאב עדעי .ןעמרָאפ

 וצ ןוא דנייפ ןעגעג ןעצישַאב וצ ךיז ,זייּפש טימ ךיז ןעגרָאז

 יד וצ ןעסַאּפוצ ןענעק ךיז ףרַאד יז .רעדניק ערהיא ןעצישַאב

 ךיז יז ףרַאד ץלַא יו רעהירפ רעבָא ,ןעבַאנפיוא עטנעכערעגסיוא

 -ַאב .טבעל יז רעכלעוו ןיא ,ננובענמוא רעד וצ ןעסַאּפוצ ןענעק

 יד ןיא טרַא-סנעבעל רעייז ןוא תויח ענעדיישרַאפ יד גידנעביירש
 עטסיימ יד ןיא רימ ןעבָאה ,ךוב םעד ןופ ןעלטיּפַאק עגידרעהירפ
 ןענַאגרָא יד ןופ גנוסַאּפוצ רעלעיצעּפס רעד ףיוא טגייצעגנָא עלעפ
 ,ןערהיפ ייז עכלעוו ,ןעבעל טרַא םעד וצ ןעשינעפעשַאב יד ןופ
 ןוא ?עגענ עקרַאטש יד .ןעכיורבעג ייז עכלעוו ,ןעזייּפש יד ןוא
 לעגענ עקרַאטש ןוא עפרַאש יד ,תויח-ביור יד ןופ רענייצ עפרַאש
 רעגנַאל ןוא סיפ עגנַאל יד ;?לעניופ-ביור יד ןופ ןעלבָאנש ןוא
 וצ ןעּפמוז ןיא םורַא טעשזדָארב רעכלעוו ,ךרָאטש ןופ לעבָאנש
 ףרַאד רעכלעוו ,ףַארישז ןופ זלַאה עגנַאל יד ;זיײיּפש ןייז ןעכוז
 רעניד ,רעגנַאל רעד ;רעמיוב ןופ רעטעלב יד טימ ןעזייּפש ךיז
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 ןופ ןענייווצ ענירג ןוא רעטעלב יד וצ ןעמוקוצ טנעקעג ןעבָאה

 ,ןעריטסיזקע ןעבילבענ רעבירעד ןענייז ייז ןוא רעמיוב עכיוה יד

 ןעבָאה רעזלעה ערעצריק סָאװטע יד טימ ערעדנַא יד דנערהעוו

 ,ץַאלּפ ַא ןיא ןַא ,ןענָאז רימָאְל רעדָא .ןעברַאטשסיױא טזומעג

 עננערטש ַא רהעז ןעמוקעגנָא זיא ,טבעלעג ןעבָאה ןעסּפעש ואוו

 עכלעוו ,ענינייא ןענופעג ךיז ןעבָאה ןעסּפעש יד ןעשיווצ .טלעק

 עֶלַא יד יװ ,לָאװ ערעטכידענ ןוא ערעגנעל סָאװטע טַאהעג ןעבָאה

 ,ןעבעלרעביא טנעקעג טלעק עסיורג יד ָאזלַא ןעבָאה ייז .ערעדנַא
 -ַארישז יד .ןערָאװעג ןערָארפעגסיױא ןענייז ערעדנַא יד דנערהעוו

 ,ןעבעל ןעבילבענ ןענייז עכלעוו ,רעזלעה ערעגנעל יד טימ ןעפ

 ךיוא ןעבָאה עכלעוו ,טלעוו רעד ףיוא רעדניק טכארבעג ןעבָאה

 יד טימ ןעסּפעש יד ןוא ,ךילנעוועגנ יו ,רעזלעה ערעגנעל טַאהעג

 ,ןעבעל ןעבילבעג ןענייז עכלעוו ,לָאװ ערעטכידעג ןוא ערעגנעל

 ןוא ערעגנעל טַאהעג ןעבָאה עכלעוו ,רעדניק טכַארבעג ךיוא ןעבָאה

 טלעקיווטנע ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ,ךילנהעוועג יוװ לָאװ ערעטכידעג

 - יר וצ ןעגנוסַאּפוצ ערעטייוו ךרוד ןוא תורוד ערערהעמ ךרוד ךיז

 -לעה עגנַאל ץנַאנ טימ ןעפַארישז ןעגנוגנידַאב-סנעבעל עטרעדנעעג

 .לָאװ עטכידעג ןוא עגנַאל רהעז טימ ןעסּפעש ןוא רעז

 -טע ,זלַאה רערעגנעל ַא סָאװטע ,?ייטרָאפ רעניילק ץנַאנ ַא

 ןהֶאִצ רערעקרַאטש ַא סָאװטע ,רָאה ערעטפידעג ערעגנעל סָאװ

 . רעדעי ןוא רעהעג רעדָא היאר ערעפראש ַא סָאװטע ,לענָאנ רעדָא

 םעד ןענעוורעבירא ןעק ,ןייז טינ לאז רע ןיילק יוװ ,לייטרָאפ רעדנא

 -ַאב ערעייז ןופ ןעטסנונ וצ ףּפמַאק-סנעבעל םעד ןיא לָאשגָאװ

 ,טפַאשנעמוקכָאנ רעייז ןופ ןוא רעציז

 -רָאפ עניילק עגיזָאד יד טָא --- .טייקניהעפ-סגנוסַאּפוצ יד

 ןוא ,ןעסעזַאב ןעבָאה ןימ םעד ןופ ענלעצנייא זיולב סָאװ ,עלייט

 ןעסַאּפוצוצ ךיז טייקכילגעמ יד טַאהעגנ ןעבָאה ייז עכלעוו ךרוד

 -ייא יד ןערעוו טייצ רעד טימ ןעזומ ,ןעגנוגנידַאב-סנעבעל יד וצ

 ,ןימ ןופ רעדילנטימ ענינעי יד .ןימ ןעצנַאנ םעד ןופ ןעטפַאשנעג

 טינ ךיז ןעבָאה ,טַאהעג טינ עלייטרָאפ עניילק יד ןעבָאה עכלעוו

 טזומענ ןעבָאה ןוא ןעבעל ןופ ןעגנוגנידַאב יד וצ ןעסַאּפוצ טנעקעג

 .ןעטלַאהפיוא טנעקעג טינ ערעייז ןימ םעד ןעבָאה ייז ,ןעדניוושרַאפ

 ַא טַאהעג ןעבָאה עכלעוו ,עטלהעווענסיוא יד ,אזלא ,טביילב סע

 רעייז ןופ גנולקיווטנע רעד ןופ יובעג םעד ןיא ל?ייטרַאפ ןעסיוועג

 . ןעסַאּפוצ טנעקעג רעסעב ךיז ןעבָאה ייז ןעכלעוו ךרוד ,רעּפרעק
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 תומהב ןוא תויחיזיוה יד רַאנָאז .ןעלטימ-סגנוטכינרַאפ ןעטרָאס

 -וצ ייז .סגנימעל יר ןופ גנוטכינראפ רעד ןיא ?ייטנא ןַא ןעמענ

 ,רעהייצ ערעייז טימ ייז ןעסייבוצ ןוא סיפ יד טימ ייז ןעטערט

 ןעמוק ,דנייפ עכילרעסיוא ערעייז ךרוד ןעגנוטכינרַאפ יד ץוחַא

 ענעדיישראפ ךרוד געװו ן'פיוא סגנימעל יד ןופ עדנעזיוט םוא

 עטרעדנַאוװעגסיוא יד ןופ רענייק .ןעטייהקנַארק ןוא ןעננולכיורטש

 ?ייט רעטסערג רעד .םייהַא קירוצ םוא טינ ךיז טרעק סגנימעל
 ןוא סייהקנַארק ןוא ןעגונלָאפרַאפ ךרוד םוא טמוק עעמרַא רעד ןופ
 םוצ ןעמוק ייז ןיב סטרעוורָאפ ןערישרַאמ ענעבילבעגנרעביא יד

 "כיר רעגיבלעזרעד ןיא םהיא ןיא ןעמיווש קעװַא ךיז ןעזָאל ןוא םי

 יר .סעילַאװכ יד ןיא םוא ןעמוק ייז זיב ,שרַאמ רעייז ןופ גנוט

 סגנימעל יד ןופ רענייק .טעטכינרַאפ ןעצנַאגניא ןַאד זיא עעמרַא

 רעד ןעוו .ןעדעווש ןיא רעדא ןענעװרָאנ ןיא ןעבעל טינ טביילב

 טינ גנימעל ןעגיצנייא ןייק ןעמ ןעק ,רעבירָאפ זיא שרַאמ-רעדנאוו

 -לעוו ,גנורעדנאווסיוא עראברעדנָאז עגיזאד יד .דנאל ןיא ןעניפעג

 -סיוא יד ןופ גנוטכינראפ רעגידנעטשלָאפ רעד טימ ךיז טגידנע עכ

 ננוטלאהפיוא רעד ראפ עניטיונ סיואכרוד א רעבא זיא ,רערעדנאוו

 עעמרַא עסיורג א סָאװ ,םעד ךרוד .סגנימעל יד ןופ ןימ םעד ןופ

 זיּפש ואוו ,טרָא-סטרובעג רעייז ןופ סיוא ןערעדנַאװ סגנימעל

 -בילנעמ ַא ענעבילבענרעביא יד ןעמוקַאב ,גינעוו ױזַא ןַארַאפ זיא

 .ןימ םעד ןופ ץנעטסיזקע יד ןעטלַאהוצפיוא טייק

 ךיז ןעזומ ייז .ןערעדנַאװסיױא ןענעק תויח עלַא טינ רעבָא

 -וצפיוא ידכ ,ןעגנוגנידַאב עטרעדנעעג יד וצ ןעסַאּפוצ רעבירעד

 "ידניא עכנַאמ .ןערעו טעטכינרַאפ רעדָא ,ןימ רעייז ןעטלַאה

 לייטראפ םעניילק זיא סע ןעכלעוו ןעציזאב ןימ םעד ןופ סמודיוו

 סמודיווידניא ערעדנַא יד רעביא רעּפרעק רעייז ןופ יובעגנ םעד ןיא

 עיינ יד וצ ןעסַאּפוצ רעסעב ךיז ןענעק ייז ןוא ןימ רעייז ןופ

 ןימ םעד ןופ ערעדנַא יד דנערעוו ,ןעבעל ייז ןעביילב ,ןעגנוגנידַאב

 -ישז וואו ,טרָא ןַא ןיא זַא ,לשמל ,רימ ןענָאז .סיוא ןעברַאטש

 זיא סע רעכלעוו בעילוצ ,דרע יד זיא ,טבעלענ ןעבָאה ןעפַאר
 ןעפַארישז יד ןוא ,זָארג ןופ טעקַאנ ןעצנַאגניא ןעבילבעג עכַאזרוא
 עגנוי ןוא רעטעלב יד טימ ןיולב ןעזייּפש טזומעג ךיז ןעבָאה
 -עג ןעבָאה עכלעוו ,ןעפַארישז יד .רעמיוב עכיוה ןופ ךעלניייוצ
 טסַאּפעגוצ רעסעב ןעוועג ןענייז ,זלַאה ןערעגנעל ַא סָאװטע ױַאה
 ייז ,ןעבעל טפראדעג ןעבָאה ייז עכלעוו ןיא ןעגנוגנידַאב יד וצ
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 ,טרהיפעג רעהירפ טָאה סע יו ,ןעבעל טרַא ןעגיבלעזמעד גידנערהיפ

 וומ ןימ רעד רעדָא :יירד יד ןופ סנייא ןעמוקרָאפ סע זומ ןַאד
 יד וצ ןעסַאּפוצ ךיז זומ רע רעדָא ,ץַאלּפ םעד ןופ ןערעדנַאװסיױא

 ,ןעסייוו רימ .ןערעוו טעטכינרַאפ זומ רע רעדָא ,ןעגנוגנידַאב עיינ
 ,סיוא ןערעדנאוו ןעשינעפעשַאב ערעדנא ךיוא יו ,ןעלניופ עלעיפ זא

 ןעבעל ןופ ןעגנוננידַאב יד ןוא רעטניוו רעד ןָא טמוק סע ןעוו
 ואוו ,דנעגענ ןעמירַאװ ַא ןעכוז וצ ידכ ,ייז רַאפ גיטסניגמוא ןערעוו
 -רַאפ ןעקירעשייה ןעוו .ןעריטסיזקע וצ ייז רַאפ ךילגעמ זיא סע

 ןענעק ייז סָאד ,סָאמ רעסיורג ַאזַא ןיא ץַאלּפ ןייא ןיא ךיז ןערהעמ

 ךיוה ףיוא ךיז ייז ןעביוה ,ןעניפענ טינ זייּפש גונעג ןייק ןעטרָאד

 ַא ןענענענַאב ייז זיב ,םורַא ןעטרָאד ןעהילפ ןוא טפול רעד ןיא
 ַא ןיא טייוו ןעליימ עטרעדנוה רַאפ קעװַא ייז טנָארט סָאװ ,טניוו
 ןעניפעג ןוא רעטנורַא ךיז ןעזָאל ייז ואוו ,דנעגענ ןערַאבטכורפ

 ַא ךיז טניפעג ןעדנענעג רַאלאּפ יד ןיא .ךיז ראֿפ ןייּפש גונעג

 זיא ןוא "גנימעל , ןעפורעג טרעו סָאװ ,על'היח עכילנהעדזיומ
 יד טָאה על'היח עניזָאד סָאד .ץַאר רעכילנעוועג ַא יוװ ,סיורג ױזַאי
 -ניזיר ןיא טמוק ןוא טייצ וצ טייצ ןופ ןערעדנַאװאוצסיוא עבט

 ןעכוזַאב סגנימעל יד .ןעדעווש ןוא ןעיגעװרָאנ ןיא תונחמ עסיורג
 ןייא ייז ןעמוק לָאמַא ,גיסעמלענער טינ רעדנעל עטנָאמרעד יד

 ןהעצ רעדָא טכַא ןיא לָאמ ןייא לָאמ סעכנַאמ ,רהָאי ףניפ ןיא לָאמ

 ןעמוק ייז .רהָאי גיצנַאװצ ןיא לָאמ ןייא ןזיולב לָאמַא ןוא רהָאי
 -עג ןיא עעמרַא ןַא יװ גידנערישרַאמ ,ןעסַאמ עסיורג-ניזיר ןיא
 -נעקוק טינ ,גנוטכיר רעגניבלעזרעד ןיא רעמיא ,ןעהייר ענעסָאלש
 ןיא ןעפערט ייז עכלעוו ןעשינרעדניה ןוא ןעגנורעטש עֶלַא ףיוא גיד

 עסיורג ןוא ןעכייט עטיירב רעבירַא ןעמיווש ייז .געוו רעייז
 סטרעווהָאפ רעמיא ןערישרַאמ ןוא ןעליימ ערערהעמ ןופ סערעזָא
 -סיוורַאפ עסיורג ןָא ייז ןעכַאמ געוו רעייז ףיוא .?לעיצ רעייז וצ
 ערעסערג ךָאנ רעבָא ,ךרוד ןעהעג ייז עכלעוו ,רעדלעפ יד ןיא ןעגוט

 ערעייז ךרוד ןעהייר ערעייז ןיא טכַאמענ ןערעוו ןעגנוטסיוורַאפ
 ,תויח ביור עֶלַא .ייז ןענלָאפרַאפ עכלעוו ,דנייפ ענעדיישרַאפ

 ,סרעלדָא ,טניה ,ץעק עדליוו ,ןעריהט-לעזיוו ,ןעסקופ ,ףלעוו ,ןערעב

 ןעטכינרַאפ ןוא ייז ךָאנ ךיז ןענָאי .וו זַא .א ןעקלַאפ ,ןענושרָאק
 טרעו ףּפמַאק ןעשיגרענע רעדנוזַאב א .עדנעזיוט יד ןיא ייז
 עשידעווש ןוא עשינעוורָאנ יד ךרוד טרהיפענ סננימעל יד ןעגעג

 עלַא טסעג ענעטעבעגמוא יד ןעגענ ןָא ןעדנעוו עכלעוו ,םירעוּפ
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 -ערג ַא ןעזײװאוצסױרַא ןוא ףּפמַאק םעד ןעטלַאהוצסיוא טסַאּפ

 ןענייז עכלעוו ,רעבָא יד .דנַאטשרעדיװ ןערעקרַאטש ןוא ןערעס

 גיהעפ טינ ןענייז עכלעוו ,יד ,ףּפמַאק םוצ טסַאּפענוצ רעגינעוו

 ,עטשרע יד ןענייז ,דנַאטשרעדיװ ןעקרַאטש ןייק ןעזיײװאוצסיורַא

 ,ןעביוט ךָאנ ךיז טגָאי ןושרָאק ַא ןעוו .טעטכינרַאפ ןערעוו עכלעוו

 רעמַאזננַאל טהילפ עכלעוו ,יד ןברק סלַא ןעֶלַאפ עטשרע יד טעוו
 ןיא ךיז ןעניפעג סעקישטייבָארָאװ הנחמ ַא ןעוו .ערעדנַא עלַא יו

 יד ןעלעוו ,ןעמעלא ראפ זייּפש נונענ ָאטינ זיא סע ואוו ,ץאלּפ ט

 סָאד ןעּפַאכרַאפ וצ עטשרע יד ןייז ערעקרַאטש ןוא ערעקנילפ
 ,גינעוו טעוװ ערעכַאוװש ןוא ערעמַאזננַאל יד רַאפ ןוא זייּפש לעסיב

 ןופ ןעסיוטשעגקעװַא ןערעוו ערעכַאוװש יד .ןעביילב טינרָאג רעדָא

 -נילפ יד ןופ טנאיעגרעבירא ןערעוו עמאזננאל יד ןוא ערעקרַאטש יד

 ךיז ןענעק עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב עגינעי יד ןענייז סע .ערעק

 ןענייז עכלעוו ,רעטעװ ןופ ןעגנורעדנע יד וצ ןעסַאּפוצ רעגינעוו

 -יורג רעד ןיא .ץיה ןופ ףעדָא טלעק ןופ ןעמוקוצמוא עטשרע יד

 יד ןימ ןעדעי ןופ רעבירעד ןעביילב ןעבעל ן'רַאפ המחלמ רעפ

 ןענעק עכלעוו יד ןוא עגיהעפ רהעמ יד ,ערעקנילפ יד ,ערעקרַאטש
 יװ טקנוּפ ןוא .ןעגנוננידַאב-סנעבעל יד וצ ןעסַאּפוצ רעסעב ךיז

 ןייז טרעסעברַאפ ,תומהב טעװעדָאה סָאװ רעד ,רעטכיצ-היפ רעד

 ,ערעכאווש יד רהיא ןופ סיורא טמענ רע סאוו ,םעד ךרוד עדאטס

 וצ רעביא טזָאל ןוא עטלעקיווטנע-ךַאוװש ןוא עניסקיוועג-ןיילק יד

 -טנע רעסעב יד ןוא עגיסקיוועג-סיורג יד ,ערעקרַאטש יד ןעוועדָאה

 א ףיוא סע טוט יז ןוא ,רוטַאנ יד ךיוא טוט ױזַא ,עטלעקיוו

 ַא רוטַאנ רעד ןיא רָאפ טמוק סע .בַאטשסַאמ ןעניזיר ,ןעסיורגנ

 רעגינעוו ןוא ערעכַאװש יד ,םינימ יד ןופ גנוגינייר ענידנעטשַאב

 -יילב סע ןוא טעטכינרַאפ ןוא ןעפרָאװעגסױרַא ןערעוו עטסַאּפעגוצ

 םוצ עטסַאּפענוצ רהעמ יד ןוא ערעקרַאטש יד ןימ ןעדעי ןיא ןעב

 רוטאנ רעד ןיא סעצארּפ רעגיזאד רעד טָא .ןעבעל ןופ ףּפמאק

 רעד רעדא ,להַאוטכוצ עכילריטַאנ יד ןעפורעג טרעוו
 סיוא טביילק רוטַאנ יד זַא ,טסייה סע .רוטַאנ רעד ןופ להאווסיוא

 ןעסַאּפוצ ןעטסעבמַא ךיז ןענעק עכלעוו ,עגינעי יד ןימ ןעדעי ןופ
 ,ץנעטסיזקע רַאפ ףּפמַאק ןערעווש םעד ןהעטשסיוא ןוא ןעבעל םוצ

 -נע ץַאלּפ ןעסיוועג א ןיא ןעבעל ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןעוו
 טרעוו םעד ךרוד ןוא ,ןעכַאזרוא זיא סע עכלעוו בעילוצ ,ךיז ןערעד

 ,ןעריטסיזקע וצ ךילגעמנוא ןעשינעפעשַאב ןימ ןעסיוועג ַא רַאפ
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 עניזָאד יד ןופ ?הֶאצ יד זיא רהֶאי רֶאֹּפ ַא ןופ ףיולרַאפ ַא ןיא

 ןעצנַאגנניא טעמכ ןעבָאה ייז סָאד ,עסיורג אזַא ןעוועג סעקלעבַאב

 גנוטכינרַאפ רעד טימ רעבָא .ןעטקעזניא-ןעּפוש יד טעטכינרַאפ

 ןעדניוושרַאפ וצ ןעגנַאּפעגנָא ךיוא ןעבָאה ,ןעטקעזניא-ןעּפוש יד ןופ

 ,טַאהעג טינ גנורהַאנ ןייק רהעמ ןעבָאה ייז ?לייוו ,סעקלעבַאב יד

 ןוא .טינ ייז ןעסע ןעטקעזניאךןעּפוש יו ךַאז רעדנַא ןייק ?ייוו
 ךיז ןעבָאה ,ןעדניוושרַאפ ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה סעקלעבַאב יד יוװ

 זיא סע .ןעטקעזניאךןעּפוש יד ןערהעמרַאפ ןעגנַאפעגנָא קירוצ

 -ןעּפוש להָאצ עסיוועג ַא ןעטלַאהוצפיוא ןעוועג גיטיונ רעבירעד

 .ןעדניוװשרַאפ טינ ןעלָאז סעקלעבַאב יד ידכ ,ןעטקעזניא

 ןופ לַאפ ןעשיטסירעטקַארַאכ סרעדנוזַאב ַא ָאד ןעהעז רימ

 .ןעטייווצ םעד ןופ ןימ ןייא ןופ טייקגיגנעהּפָא רעטקעריד רעד

 ואוו ,רוטַאנ רעד ןיא עלעפ עכלעזַא ךס א ןַארַאפ ןענייז סע רעבָא

 .טייקגיגנעהּפָא עטקעריד ַאזַא טריטסיזקע סע

 ףיוא רָאפ ץנעטסיזקע רַאפ ףּפמַאק רעד טמוק ןײמעגלַא ןיא

 ַא ןוא ןימ ןייא ןופ רעדילגטימ יד ןעשיווצ (1 ;םינפוא יירד
 ;ןימ ןעגיבלעזמעד ןופ רעדילנטימ יד ןעשיווצ (2 ;ןעטייווצ
 ,ןעבעל ןופ ןעגנוגנידַאב יד טימ (3

 ןעגיזָאד םעד ןעדיימסיוא טינ ןעק שינעפעשַאב עגיצנייא ןייק

 ןעדנעגעג עכנַאמ ןיא .ןעמרָאפ ענעבעגעגנָא ענייז ןיא ףּפמַאק

 טקריוו ןוא רערעווש ףּפמַאק ןופ םרָאפ ןייא זיא ןעטייצ רעדָא

 עטייוצ ַא זיא רעטרע ערעדנַא ןיא דנערהעוו ,רעדנעטכינרַאפ

 רעד זיא רעבא סנעטסייס .ןעטסקרַאטשמא ףּפמאק ןופ .םראפ

 -ראטש ןימ ןעבלעזמעד ןוא ןייא ןופ רעדילגטימ יד ןעשיווצ ףּפמאק

 .םינימ ענעדעישראפ ןופ רעדילנטימ יד ןעשיווצ ףמאק רעד יו ,רעק

 ןעדנוברַאפ זיא ץנעטסיזקע ראפ ףּפמַאק רעגידנעטשַאב רעד

 ןעבעל ןעביילב סע .תונברק ?להָאצ רעסיורג רעיוהעגמוא ןַא טימ

 ןערעװ סע .ןענָארטכרוד ףּפמַאק םעד ןענעק עכלעוו ,יד זיולב

 ןעביילב ןענעק סע יוװ ,רהעמ לעיפ ןערָאבעג ןימ ןעדעי ןופ רעבירעד

 רהיא רַאפ טפּפמעק שינעפעשַאב עדעי .ןעסקַאװסיױא ןוא ןעבעל

 רעבָא ,רעדניק ערהיא ןעצישַאב וצ ןוא ןעבעל רהיא רַאפ ,זייּפש

 -יא יד ,ךיירנלָאפרע ףּפמַאק םעד טָא ךרוה טרהיפ ?ייט ַא זיולב

 .רעטייווצ ַא רעדָא עכַאזרוא ןייא בעילוצ ףּפמַאק ןיא ןעלַאפ עגירעב

 -סיזקע ראפ ףמאק םעד ןיא --- .להַאוו-טכוצ עכילריטַאנ יד
 -ענוצ רעסעב ןענייז עכלעוו ,יד סנעטסיימ רעביא ןעבעל ץנעט
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 רעד ףיוא זייּפש לעסיבַא רַאפ ןוא ץַאלּפ ?עקיטש ַא רַאפ אפוג ןימ

 רעניבייא ןַא רָאפ טמוק סע .ןעריטסיזקע ןענעק וצ םוא טלעוו

 ,ץנעטסיזקע רעד רַאפ ףּפמַאק

 סע סָאװ ,ףּפמַאק ןעגיזָאד םעד ןיא זיא שיטסירעטקַארַאכ ןוא

 רעד ןיא טכיווענכיילנ ַא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןעביילב רעמיא זומ

 ןעליפ עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב םינימ ענעדיישראפ יד ןופ ?הָאצ

 טימ ןעטייווצ םעד ןופ ּפֶא טננעה ןימ ןייא .לעגוק-דרע רעזנוא ןָא

 יד ןערעוו טָארעגסױא ,לשמ?ל ,ןעלָאז סע ןעוו .ץנעטסיזקע ןייז
 ןעדניוושרַאפ ןעזומ ךיוא ןעלעוו ,לענוק-דרע רעזנוא ןופ ןעטקעזניא

 טימ ךיז ןערהענ עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב ערעדנַא ןוא ןעלניופ יד

 ןענעיד זנוא ןעק לעיּפשייב רעטנאסערעטניא ןא סלא .ןעטקעזניא

 טכארבעגרעבירא זיא רעכלעוו ,טקעזניא ןעסיוועג ַא טימ לאפ ַא

 עטנינייאראפ יד ןיא ,ןעינרָאפילַאק ןיא ןעילַארטסיױא ןופ ןערָאװעג

 ,טָאה רעכלעוו ,טקעזניא רעניזָאד רעד .אקירעמַא ןופ ןעטַאַאטש

 ןעמָאנ םעד ַאקירעמַא ןיא ןעגָארקענ ,ןעהעזסיוא ןייז בעילוצ
 רעמיוב ןעשזנַארָא רַאפ ךילדעש רהעז זיא ,"ּפוש ןעסיק-עטאוו,

 טקעזניא רעניזָאד רעד ךיז טָאה רהָאי עכילטע ןופ ףיולרַאפ ַא ןיא

 ַא ןעוועג זיא סע סָאד ,ןעינרָאפילַאק ןיא רהעמרַאפ קרַאטש ױזַא

 טעטכינרַאפ ןעטרָאד ןעלעוו רענטרעג ןעשזנַארָא עלא זַא ,רהַאפענ

 םהיא ןענעג ןענייז ןעלטימ-סגנוטכינרַאפ ענעדיישרַאּפ .ןערעוו

 ךילדנע .ןעפלָאהעג גינעוו ןעבָאה ייז רעבָא ,ןערָאװענ טעדנעוועגנָא

 ,ןעילַארטסיױא ןיא רעשרָאפ ןעטקעזניא ןַא טקישעגקעװַא ןעמ טָאה

 ןעּפוש רעכילרהעפעג רעגיזָאד רעד ביוא ,ןעכוזרעטנוא לָאז רע זַא

 דנייפ ןעכילריטַאנ ןעלעיצעּפס זיא סע ןעכלעוו טינ טָאה טקעזניא

 -רעטנוא רעגנַאל ַא ךָאנ .טמַאטש רע ןעכלעוו ןופ ,דנַאל םעד ןיא

 -סיזקע סע זַא ,ןענופענסיוא רעשרָאפ-ןעטקעזניא רעד טָאה גנּוכוז

 ןימ םעד ןופ ,(עקלעבַאב) קושז רעניילק ַא ןעילַארטסיױא ןיא טריט

 -ןעּפוש יד טימ ךיז טזייּפש רעכלעוו ,"עלעהיק ס'וניבר השמ,

 טָאה ןעמ .ןעסַאמ עסיורג ןיא ייז טעטכינרַאפ ןוא ןעטקעזניא

 ןופ עגינייא אינרָאפילַאק ןיא ןעילַארטסיױא ןופ טכַארבענ רעבירעד

 ןיא טלייטרַאפ ייז טָאה ןעמ ןוא סעקלעבַאב עניילק עניזָאד יד

 טעטסעּפרַאפ ןענייז עכלעוו ,רענטרעג ןעשזנַארָא יד ןופ ענינייא

 גידנעבָאה ,סעקלעבַאב יד .ןעטקעזניא-ןעּפוש יד טימ ןערָאװענ

 טנעקעג ייז טָאה ןעמ סאד טרהעמראפ לענש ךיז ןעבָאה ,זייּפש גונעג

 .עינרָאפילַאק ןופ רענטרעג ןעשזנַארָא עלַא רעביא ןעטיײרּפשרַאפ
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 ןערעוו ייז ,טלעקיוטנע טינ ןעצנַאגניא ,ןעגעל ןענילפ יד סָאװ
 -דנע רעד .ןענילפ סױרַא ייז ןופ ןעמוק סע רעדייא- ,טעטכינרַאפ

 ןופ טינ ךיז טרעסערגראפ ןעגילפ ?הָאצ יד ןַא ,זיא טַאטלוזער

 ןעטקעזניא ערעדנַא טימ ךיוא טריסַאּפ עבלעזסָאד .רהָאי וצ רהָאי

 .תויח ערעדנַא עֶלַא טימ ןוא

 םוש ןהֶא ןעמוקעגראפ טלאוו ןעשנעמ ןופ גנורהעמראפ יד ןעוו

 טימ ןיולב ןעברָאטשענ ןעטלָאװ ןעשנעמ עֶלַא ןעוו ,ןעגנורעטש
 יו ,רהָאי דנעזיוט ןיא טלָאװ ,רעטלע ןופ טיוט ןעכילריטַאנ רעייז

 טכידעג ױזַא ןעוועג לעגוק-דרע רעד ,טנעכערעגסיוא טָאה ןיװרַאד
 רַאפ ןעוועג טינ ץַאלּפ ןייק וליפַא טלָאװ סע סָאד ,ןעשנעמ טימ לופ

 רהעז ןענייז ןעטנַאפלעה יד .טייהרעטקירדעגפיונוצ ןהעטש וצ ייז
 ףיוא טננערב טנַאפלעה ַא ןופ הבקנ יד .תויח ערַאבטכורפ ןייק טינ

 ,,ןעבעל ןענירהָאי טרעדנוה רהיא ןופ ךשמ םעד ןיא ,טלעוו רעד
 -לעה רָאּפ ןייא ןופ ןעטלָאװ ךָאד .רעדניק סקעז יו רהעמ טינ

 -לעה ןָאילימ 19 ןעוועג רהָאי טרעדנוה 8 ןופ ךשמ ַא ןיא ןעטנַאפ
 רָאַּפ ַא ךָאנ ןופ ףױלרַאפ ַא ןיא ןוא ,טלעוו רעד ףיוא ןעטנַאפ

 טימ טקעדַאב טכָידעג ןעוועג דרע עצנַאנ יד טלָאװ רהָאי טרעדנוח

 .ןעטנַאפלעה

 -ערנ טינ ןעטנַאפלעה להָאצ יד טרעוו טייקכילקריוו רעד ןיא
 םינימ ענעדיישרַאפ יד ןופ ?הָאצ יד טביילב ןיימענלַא ןיא .רעס

 ףהעפעגמוא ,דנַאטשוצ ןעכילריטַאנ רעייז ןיא ןעבעל ייז ןעוו ,תויח

 רעדלעוו יד ןיא ןַארַאפ ןיא סע  .,רהָאי וצ רהֶאי ןופ עניבלעזיד

 רהֶָאי ןייא ןיא ןעלניופ ןוא סעקרעוועוו להָאצ עבלעזיד רהעפעגמוא
 ןעננילרעטעמש לעיפיוזַא ןַארַאפ ןענייז סע ןוא ,ןעטייווצ ַא ןיא יו
 רעד ןיא םרעוו ןוא סעקלעשזַאס יד ןיא שערפ ,רעדלעפ יד ןיא

 ןופ סולפנייא םעד רעטנוא .ןערעדנַא םעד יװ רהֶאי ןייא דרע
 עכילנעוועג ערעייז וצ .רעגינעוו תויח עליפ ןערעוו ןעשנעמ םעד
 רעד סָאװ ,ןעגנוטכינרַאפ יד וצ ךָאנ טמוק ןעטסולרַאפ עכילריטַאט
 רעבָא .רעגינעוו רעבירעד ןערעוו ייז ןוא ייז ןעשיווצ טכַאמ שנעמ
 ,ןעשנעמ ןופ טּפַארק-סגנוטכינרַאפ יד טינ טקריוו סע ואוו ,ןעטרָאד
 ןייא .רהָאי וצ רהָאי ןופ עבלעזיד רהעפענמוא להָאצ יד טביילב
 םינימ ערעדנַא יד ?ייוו ,?עיפוצ ןערהעמרַאפ טינ ךיז ןעק ןימ

 -הענ וצ ךיז זייּפש ןוא ןעבעל וצ ואוו ץַאלּפ ןעבָאה ךיוא ןעפרַאד

 ןימ ןייא ןעשיווצ ףּפמַאק רעגידנעטשַאב ַא רָאפ טמוק סע .ןער
 ןעניבלעזמעד ןופ רעדעילגטימ יד ןעשיווצ ןוא ןעטייווצ םעד ןוא
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 סע סָאד ,סיורג ױזַא רעבָא זיא רוטַאנ רעד ןיא טייקרַאבטכורפ יד

 ייז רפ ןַארַאפ זיא סע יװ ,ןעצנַאלפ רהעמ ךס ַא סױרַא ןעצָארּפש
 סע לעיפיוו ,ןערָאבעג ןערעוו תויח רהעמ ןוא ,ןעסקאוו וצ ץאלּפ

 .ןעבעל ןעביילב ןענעק
 ןערהעמרַאפ ןענעק ךיז טלָאװ היח עדעי ןוא עצנַאלפ עדעי ןעוו

 ןופ עדעי סָאװ ןעטייקניהעפ-סגנורעּפכורפ יד טיול ,טרעטשעגמוא

 ןימ ןייא טייצ רעסיוועג ַא ןופ ףיולרַאפ יַא ןיא טלָאװ ,טציזַאב ייז

 ןעזָאלענרעביא טינ טלָאװ ןוא טלעוװו עצנאנ יד ןעליפנָא טנעקעג

 טריצודָארּפ סָאװ ,עצנַאלפ ַא .םינימ ערעדנַא יד רַאפ ץַאלּפ ןייק
 ַא רעביא ןעגנערב טנעקעג טלָאװ ,רהָאי ַא ךעלדנערעק ייווצ זיולב

 ןופ ךשמ ַא ןיא ןימ רהיא ןופ ןעצנַאלפ (1,048,976) ןָאילימ

 סעדעי רָאנ ,ןערָאלרַאפ ןהעג טינ לָאז לעדנערעק ןייק ןעוו ,רהָאי 1

 -לעװ ,ןעָאזָאטָארּפ עכנַאמ .ןעסקַאװסיוא ןוא ןעצָארּפשסױרַא לָאז
 ןעצנַאג םעד טכַאמעג לופ ןעטלָאװ ,לענש רהעז ךיז ןערהעמרַאפ עכ

 ןערעוו טעטכינרַאפ טינ ןעטלָאװ ייז ןעוו ,טייצ ךָאװ ןייא ןיא םי
 לַאַא-םי ַא .ןעשינעפעשַאב-םי ערעדנַא ןופ ןערעוו טרהעצרַאפ ןוא
 ןופ ןעוו .רעייא ןָאילימ 15 ,טעטּפױהַאב טרעװ סע יװ ,טנעל

 ןעלַאַא ענעמוקעגסורַא יד ןוא לַאַא ןַא ןעמוקסיורַא לָאז ייא רעדעי
 ףשמ ַא ןיא טלָאװ ,טרעטשעגמוא ןערהעמרפ ױזַא רדסכ ךיז ןעלָאז

 ףעטכידעג ַא ןופ ןענַאטשַאב םי רעצנַאנ רעד טייצ רהָאי ןהעצ ןופ
 ךיז ןעטלָאװ נילפ-זיוה ַא ןופ רעייא עלַא ןעו .ןעלַאַא עסַאמ

 ,ןעמוקעגסױרַא ייז ןופ ןעטלָאװ סָאװ ,ןעגילפ יד ןוא ,ןעלקיווטנע

 רַאפ רוטַארעּפמעט עדנעסַאּפ יד ןוא ןייּפש גונעג ןעבָאה ןעטלָאװ
 "רַאפ ךיז ןוא ןעבעל ןעזָאל ייז לָאז ןעמ ןוא ,ץנעטסיזקע רעייז
 יד טייצ רעצרוק ץנַאנ א ןיא טלָאװ ןַאד ,טרעטשעגמוא ןערהעמ

 ןערעוו ,ןעריסַאּפ טלָאװ סָאד ואוו ,טדָאטש רעד ןופ טפול עצנַאג
 עבלעזסָאד .ןענילפ ןופ עסַאמ רעטכידעג ַא ןיא טלעדנַאװרַאפ

 *עמש יד טימ ,רעדלעפ יד ףיוא ןעקירעשייה יד טימ ןייז טלָאוװ
 -בורפ רעיוהעגמוא ,רעסיורג רעד טימ רעבָא .וו .זַא .א ןעגנילרעט

 ןַא רָאפ ךיוא טייצ רעגיבלעזרעד ןיא טמוק ןעבעל ןופ גנורעּפ
 ןופ ןעלעווק יד ןוא ןעבעל ןופ גנוטכינרַאפ עסיורג רעיוהעגמוא

 ןיא לעגנַאמ בעילוצ טעטכינרַאפ ןערעוו ןענילפ ןענָאילימ ,ןעבעל
 עדנעסע-עטקעזניא ןופ ןעגנולשרַאפ ןערעװ ןענָאילײֿפ ;זייּפש
 -נַא ןיא ןעגער ךרוד ,טלעק ךרוד םוא ןעמוק ןענָאילימ ;{ ןעלגיופ

 ,רעייא יד ןופ ?ייט רעסיורג ץנַאג ַא טרעוו וצרעד .,ןעכַאזרוא ערעד



 .גיצנַאװצ-ןוא-ןייא לעטיּפַאק

 -- .גנוטָארסיוא ןוא גנורעמרַאפ --- .ןעבעל ןופ גנוטכינרַאפ ןוא ןעבעל

 ענייא םינימס ןופ טייקגיגנעהּפָא יד -- .ןעבעל ן'רַאפ המחלמ יד

 -סגנוסַאּפוצ יד --- .להַאוװ-טכוצ עכילריטַאנ יד -- .ערעדנַא יד ןופ

 .ןעבעל עשיטסינומָאק סָאד --- .טייקגיהעפ

 .ץנעטסיזקע רַאפ הּפמַאק רעד

 ,ןעגנוביײרשַאב יד ןופ --- .ןעבעל ןופ גנוטכינרַאפ ןוא ןעבעל
 ןעגעוו ןעלטיּפַאק ענידרעהירפ יד ןיא ןעבעגעג ןעבָאה רימ עכלעוו
 תויח יד ןופ ןעבעל סָאד זַא ,ןהעז ןעמ ןעק ,תויח ענעדיישרַאפ יד

 רַאפ המחלמ עכילרעהפיואמוא ,עסיורג ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש

 -ער רעד זיא ןעבעל ןופ גנוטכינרַאפ ןוא ,ןעבעל ןוא ץנעטסיזקע

 ןוא סיורג ,תויח עלא .המחלמ רעסיורג רעניזָאד רעד ןופ טַאטלוז

 רעדא ןעצנאלפ) ןעמזינאגרָא עגידעבעל טימ ךיז ןעזייּפש ,ןיילק

 ,ָאזלַא ,ןיא היח עדעי .רעּפרעק עטיוט ערעייז טימ רעדָא ,(תויח

 ערעדנַא ןופ גנוטכינרַאפ רעד טימס ןעמונרַאפ ןעבעל ןעצנַאג רהיא
 ןופ רעּפרעק עטיוט יד ןופ גנורהעצרַאפ רעד טימ רעדָא סנעבעל

 -ינעפעשַאב יד ןופ ץנעטסיזקע יד ידכ .ןעשינעפעשַאב ערעדנַא
 טעטכינרַאפ טינ לָאז ,ערעדנַא ראפ זייּפש סלא ןעניד עכלעוו ,ןעש

 ןיא ןערהעמרַאפ ךיז ןוא רַאבטכורפ גונעג ןייז ייז ןעזומ ,ןערעוו

 ,ןעטסולרַאפ ענידנעטשַאב יד ןעליפוצסיוא ,סָאמ רעדנעגינעג ַא
 ביוא ,םורָאװ .ןימ רעייז ןעטלַאהוצפיוא ידכ ,ןעדייל ייז עכלעוו

 ןעזומ ךיוא ןעלעוו ,ןערעוו טעטכינרַאפ טעװ ןימ רענענייא רעייז
 -יילב ,ייז טימ ךיז ןערהענ עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב יד ןעדניוושרַאפ

 ערעייז ןעליפסיוא טינ ןעלָאז ןעצנַאלפ יד ןעוו .זייּפש ןהֶא גידנעב

 עכלעוו ,תויח יד ןעטלָאװ ,ןעטסולרַאפ ערעייז ןעקעד וצ ןעהייר
 ןיא לעגנַאמ בעילוצ ,ןעדניוושרַאפ ןעזומ ,ייז טימ ךיז ןערהענ

 ,ןעצנַאלפ טימ ךיז ןערהענ עכלעוו ,תויח יד ןעוו ןוא .זייּפש
 יד ןעדניוװשרַאפ ןעזומ ךיוא ןַאד ןעלעוו ,ןעדניוװשרַאפ ןעלעוו

 .ןעסע ּוצ ןעמעוו ןעבָאה טינ ןעלעוו ייז לייוו ,תויח עדנעסע-שיילפ
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 "אב זיא עדרָאמ ןייז .ןעסקַאװעג רעננעל סיפ ןוא דנעה יד ףיוא

 רָאה ןייק ןעצנַאג ןיא טָאה טכיזעג ןייז ,רָאה עסייוו טימו ןעסקַאװ
 ןעניוא יד ןעשיווצ ,רילָאק ןעכילבלענ-יורג ַא ןופ זיא ןוא טינ

 .ןיורב ןענייז סיפ ןוא דנעה ענייז ןופ רָאה יד ,רעלעקנוד סָאװטע

 .אקידפא ןופ ןעלייט עכילרעניא יד ןיא טבעל יזנַאּפמיש רעד

 ןיא רעדָא זיײװרָאּפ טבעל ןוא רעדלעוו יד ןיא ףיוא ךיז טלַאה רע

 .רעמיוב ףיוא ןעטסענ עסיורג רעדניק ענייז רַאפ טיוב ןוא ןעילימַאפ

 ןעטלַאה טינ ךיז ןעק רע רעבָא ,דייהרעטלעטשעגפיוא טהעג רע

 טפרַאװ ,ןעגעוואב רעלענש ךיז ףרַאד רע ןעוו .דַארג גידנעטשלָאפ

 ענייז ןופ ךעלכענק יד ףיוא טהעג רע .רעיפ עלַא ףיוא ךיז רע

 רערעטעלק רעטקישעג ַא זיא רע .סעװשעדָאּפ יד ףיוא טינ ןוא סיפ
 .ןעלצרָאװ ,רעטעלב ,טכורפ טימ ךיז טרהענ רע .רעגנירּפש ןוא

 ערעדנַא ןוא ןעצַאר ,רעייא ,ןעלגיופ ,ןעטקעזניא ךיוא רעבָא טסע רע
 ןעכַאמ ןעמַאזוצ ןענייז סעזנַאּפמיש ערערהעמ ןעוו .תויח עניילק
 זַא ,םרַאיל אזַא ,טכַאנייב ךיוא טפָא ,סדנעוַא ןוא סנעגרָאמ ייז
 ףירגנַא ןַא ןעגעג .טביוטראפ טרעוו םורַא דלַאװ רעצנַאנ רעד

 ןוא שיגרענע רהעז סעזנַאּפמיש יד ךיז ןערהעוו ןעשנעמ ַא ןופ
 -ראפ ןענרעלסיוא ייז ןעמ ןעק טפַאשנעגנַאפעג רעד ןיא .גיטומ
 ןעזייוו ,ןרעג רהעז ןענרעל ייז .קיטש-ץנוק ןוא ןעטײברַא ענעדייש

 סָאװ ,ןעכַאז ?עיפ ןָאטוצכָאנ ןעבעיל ןוא דנאטשראפ לעיפ סױרַא
 ,ניטסול סנעטסיימ ,גיטעט רעמיא ןענייז ייז .טוט שנעמ רעד

 .ןעצנוק ענעדעישראפ ןעכַאמ וצ ןעבעיל ןוא גיטומטוג ,שירעפיטש
 קנארק ןערעוו ייז .טּפַאשנעגנַאפעג ןיא גנַאל טינ רעבָא ןעבעל ייז
 .ןעברַאטש ןוא טכוזדניווש-ןעגנול ףיוא

 סיוא ךיז טנעכייצ (היח לכש יד ,סנעיּפַאס ָאמָאה) שנעמו רעד

 עטלעקיווטנע ענייז טימ ,גנַאג ןעדַארג ןעטלעטשעגפיוא ןייז טימ

 ַא רַאנָאז .?כש ןייז טימ ןוא ךַארּפש ןייז טימ ,ןעריהעג עסיורג

 -ָאר טָאה ןעילַארטסיוא ןיא ןענעמשוב יד ןופ דניק גנירהעי-רעיפ
 .ַאלירָאג רעסיורג רעד יו ןעריהעג ערעסערג טלעּפ

 -רָאפסיוא רעד טימ ךיז טגיטפעשאב עכלעוו ,טפַאשנעסיװ יד
 .עינַאלָאּפַארטנַא ןעפורעגנָא טרעוו ,ןעסַאר עכילשנעמ יר ןופ גנוש
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 ,זָאנ ענישטַאלּפ ,עניילק ַא ,טכיזעג ךַאלפ ,טיירב ַא ,ּפָאק ןעדנור
 יד ןעכיירגרעד עכלעוו ,דנעה עגנַאל רהעז ןוא ןערעיוא עטעקַאנ

 "עג טימ טקעדַאב ןיא רעּפרעק ןייז ..סיפ ענייז ןופ ךעלכענק
 לייט ןעטשרעטניה םעד ףיוא ןענייז עכלעוו ,רָאה עצרַאוװש ,עטכיד

 ןוא ןעקור ן'פיוע ,סעצײלּפ יד ףיוא ,ןעקַאב יד הףיוא ,ּפָאק ןופ
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 רעבָא ןענייז ייז ,דנַאטשראפ לעיפ סױרַא ןענַאטוא-גנַארַא עגנוי יד

 .גירעיורט טפָא

 -עוו ןעטכיזניה עכנַאמ ןיא ךילרעּפרעק זיא עזנַאּפמיש רעד

 ,ןעפַא עכילנהע-ןעשנעמ ערעדנַא יד יו ןעשנעמ םוצ ךילנהע רענינ

 םעד וצ רעטנהענ רע זיא ןעטייקגיהעפ עגיטסייג ענייז טימ רעבָא

 .ןעפַא ערעדנַא עלַא יו ןעשנעמ

 א ערעדנַא ,ךיוה סופ ףניפ רהעפעגנוא זיא עזנַאּפמיש רעד

 ןעסיורג ַא טָאה רע ,רעכעה סָאװטע ערעדנַא ,רעגירדעינ לעסיב
 יע
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 .(ןויבצ) ןַאמּפָאה .ב .רדֹו 428

 ןעצנאג ןיא ןעבָאה רענניפ יד ןוא ןעכעלפדדנַאה יד .דרָאב ַא וצ
 ייז ןוא תובקנ יד יו רעסערג ןענייז םירכז יד .רָאה ןייק טינ

 ןוא ּפָאק רעד .תובקנ יד יו רהעמ רָאה טימ ןעסקַאװַאב ךיוא ןענייז
 .ךילנהע-ןעשנעמ רהעמ ןענייז ןענַאטוא-גנַארָא עגנוי ןופ טכיזעג סָאד
 .ןעשנעמ וצ ייז ןענייז רעכילנהע ץלַא ,ןענייז ייז רעגניא סָאװ

 ןערעה ןעק ןעמ עכלעוו ,עמיטש עכיוה ,עקרַאטש ַא רהעז ןעבָאה ייז

 ןוא ארטַאמוס ןיא ןעבעל ןענַאטוא-גנַארָא יד .טייוו ץנַאג ןופ
 סנעטסיימ ףיוא ךיז ןעטלַאה ייז .רעדלעוו עניּפמוז ןיא אענרָאב

 ןעהעג ןוא טקישענ רהעז ןערעטעלק ייז עכלעוו ףיוא רעמיוב ףיוא

 ךעלכענק יד ףיוא רעבָא ןעהעג ייז .ןעטייווצ םוצ גייווצ ןייא ןּופ

 טפָאלש טכַאנייב .סעושעדָאּפ יד ףיוא טינ ןוא סיפ ערעייז ןופ

2 

 .וזנַאפמיש ַא ןופ דניק גנוי ַא -- .259 גנונכייצ

 ןעגייווצ ןופ סיוא טיוב רע ןעכלעוו ,טסענ ַא ןיא ןַאטוא-גנַארַא רעד
 רעבָא טביילב רע .,דרע רעד ןופ ךיוה סופ 80 רעדָא 40 ךרע ןַא

 ןייז ןעכוז סױרַא רע טהעג גָאטייב .טסענ ןייא ןיא גנַאל טינ

 .ךעלגייווצ עגנוי ןוא ןעּפסָאנק ,רעטעלב ,טכורפ טסע רע .זייּפש

 ףיוא ןאד טהעג רע ןוא ןעטלעז ּפָארַא רע טמוק דרע רעד ףיוא

 רע ,ארומ סנירביא טינ רע טָאה ןעשנעמ ַא רַאפ .רעיפ עֶלַא

 .ןעפירנעגנָא טרעוו רע ןעוו ,םהיא טימ ףּפמאק ַא ףיוא טמהענ

 ןעגייצ טפַאשנעגנַאפעג רעד ןיא .סיוא םהיא ןעכייוו תויח ביוד
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 ,רענהייצ-ןעגיוא עפרַאש טימ רענהייצ עגיטפערק ,זָאנ עגישטַאלּפ ַא

 ןענייז דנעה ענייז ,טיובעג קרַאטש סרעדנוזאב זיא רעּפרעק ןייז

 עגיזעיר ַא טציזאב רע ןוא ןעשנעמ ַא ייב יו רעגנעל לעיפ טינ

 ןענייז ןוא ,םירכז יד סלַא רענעלק לעיפ ןענייז תובקנ יד .טפארק
 ץנַאנ ּפָאק רעד ןיא סַאלירָאג עגנוי יד ייב .טיובעג רעקנַאלש

 ,ץראווש זיא ַאלירָאגנ ןופ טיוה יד .ךילנהע-ןעשנעמ סרעדנָאזעב

 רהעז זיא סרעדנָאזעב ,רָאה טימ ןעסקַאוװאב רעטיש ןוא טלעצנורוצ

 -עלפ-דנַאה ,טכיזעג ןייז .ךיוב ןוא טסורב ןייז ןעסקַאװאב רעטיש

 רילָאק רעד .רָאה ןייק טינ ןעצנַאגניא ןעבָאה ןעליוז-סופ ןוא ןעכ

 ןופ ןעלייט ענירביא יד ןופ ,טיור-ןיורב זיא רָאהדּפָאק ענייז ןופ

 .ןיורב-יורג ןוא יורב-ץרַאװש רעּפרעק

 עכלעוו ,רעדלעוו עטכייפ ,עטכידעג יד ןיא ןעבעל סַאלירָאנ יד
 ןופ ןעדנעגענ עשיּפָארט יד ןיא ןעגערב-םי יד וצ טנהָאנ ןענייז

 ,רעמיוב ףיוא סנעטסיימ ףיוא ךיז ןעטלַאה ייז .אקירפַא-טסעוו

 טימ ךיז ןערהעג ייז .טקישעג רהעז ןערעטעלק ייז עכלעוו ףיוא
 ןופ ךיוה סוֿפ 20 םורַא .רהָאר-רעקוצ ןוא ןעלגיופ ,רעייא ,טכורפ

 ףיוא ץלָאה-רעקיטש ןופ סיוא אלירָאג רעד ךיז טיוב דרע רעד

 -עלב טימ סיוא טעב רע ןעכלעוו ,רענעל-טכַאנ ַא ןענייווצ עקרַאטש

 ךָאנ .טרָא ןייא ףיוא גנַאל טינ טביילב רע רעבָא .ךָאמו ןוא רעט

 ץַאלּפ רעדנַא ןַא ףיוא קעװַא רע טהעג געט רעיפ רעדָא יירד ַא

 רעד טהעג דרע רעד ףיוא .רעגעל-טכַאנ םעיינ ַא ךיז טיוב ןוא

 ןעטסנעלק םעד ייב טפילטנַא רע ןוא ,רעיפ עלַא ףיוא ַאלירָאג

 ,ןעפױלטנַא טינ ןעק ןוא ןעפירגעגנָא רעבָא טרעוו רע ןעוו .שיורענ

 ,טפארק רעניזעיר רעצנַאג ןייז טימ ןוא דליוו רהעז רע טפּפמעק ןַאד

 ךיז ןעבָאה ,ןערָאװעג ןעגנַאפעג ןענייז עכלעוו ,סַאלירָאג עגנוי

 טינ רעבָא ןעבעל ייז .גיטפנינרעפ ןוא גולק טסכעה טגײצעגסױרַא

 .טפַאשנעגנאפעג ןיא גנַאל

 -דלַאװ , ןעפורעג טּפָא ךיוא טרעוו רעכלעוו ,ןַאטוא-גנַארָא רעד

 ,גיציּפש סָאװטע זיא ּפָאק ןייז ,ַאלירָאג רעד יו רענעלק זיא ,"שנעמ

 ןעהעז עכלעוו ,ןעטסלואוושעג עכלעזַא רע טָאה ןעקַאב יד ףיוא

 ןערעיוא ןוא ןעגיוא ,גישטַאלּפ זיא זָאנ ןייז ,דרָאב-ןעקַאב ַא יו סיוא

 ַא ןוא גנַאל רהעז דנעה יד ,קרַאטש ןוא ףרַאש רענהייצ ,ןיילק

 טימ טקעדאב זיא רעכלעוו ,רעּפרעק רעטיובעג גיטפערק ,רעקרַאטש

 ןוא רעטיש ץנַאג ךיוב ןוא ןעקור ן'פיוא ,רָאה עטיור-טסָאר לעקנוד

 ךילנהע ןענייז טכיזעג ן'פיוא רָאה יד .רעטכידעג ןעטייז יד ףיוא
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 ץנַאנ רַאפ ביז ןערעה עכלעוו ,ןעמיטש עדנעלַאש ,עקרַאטש ערעייז

 .טייוו
 רעד ןעפַא עכילנהע-ךעשנעמ יד ןעשיווצ זיא ַאלירָאנ רעד

 ַא טָאה ,ךיוה סופ בלַאה ַא ןוא סקעז רעביא זיא רע .רעטסערנ
 ,ןעניוא ןוא ןערעיוא עניילק ,ןעברַאש ןעכיוה ַא טימ ּפָאק ןעסיורג

 , ? וי 6
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 ,ןערעטש םעניילק ַא טָאה ,ךיוה סופ יירד רעביא זיא רע .גנַאמַאיס

 .ַארטַאמוס ןיא טבעל רע ,ל?יומ סיורג ַא ןוא זָאנ עגישטַאלּפ ַא
 ןעכַאמ ןוא רעמיוב ףיוא טקישעג רהעז ןערעטעלק ןענָאבינ יד
 -עגפיוא ןעהעג ייז .טייוו סופ 40 ןופ ןעקערטש רַאפ ןעגנורּפש

 -ראד ייז ןעו .טקישעגנוא רעבָא ,ןעשנעמ יו ױזַא ,דייהרעטלעטש

 ןיא ןענייז ייז .רעיפ עלַא ףיוא ךיז ייז ןעפרַאװ ןעפיולטנַא ןעפ

 ,קָאלוה רעד :יא ייז ןעשיווצ רעטסניטומ רעד .נידעקערש ןײמעגלַא

 .ןעשנעמ ןא רַאנָאז טפיירג רע .ןעלַאננעב ןיא טבעל רעכלעוו

 .ןיא ןעבעל ןעננַאמַאיס יד .גנילגייפ רעסיורג ַא זיא גנַאמַאיס רעד

 זיולב ןוא ףירגנָא ןעדעי ייב רעבָא ןעפיולטנַא ייז ,תונחמ עסיורג -

 טימ ךיז ןערהענ ןענָאביג יד .,רעדניק יד טגידייטראפ רעטומ יד

 ייב ,לעגיופ ןוא רעייא ,ןעשעדקע ,שערפ-רעמיוב ,טכורפ ,רעטעלב

 טימ ןעיירש ןָא ייז ןעננַאפ גנַאגרעטנוא-ןענוז ןוא גנַאגפיוא ןענוז

14 
 ןופ ןעברַאש ַא ןעשיווצ ךיילגראפ ַא (1 -- .287 גנונכייצ

 -רַאפ ַא (9 ; (א) ןַאטוא-גנַארָא ןַא ןופ ןעברַאש ַא ןוא (ב) ןעשנעמ ַא
 יד ןוא יזנַאּפמיש ַא ןופ (ב) סופ ןוא (א) טנַאה ןעשיווצ ךיילג
 .ןעשנעמ ַא ןופ (ד) סופ ןוא (ג) טנַאה
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 ןעשנעמ ןופ .ןעּפורג ערעסערג ןיא ןעיניסיבַא ןופ גרעב עכיוה יד

 .ייז ןעפיולטנא

 טימ :ןעּפורג יירד ןיא טלייטעננייא ןערעוו ןעקַאקַאמ יד

 -ץרוק יד .ןעקע עצרוק ץנַאג ןוא ןעקע עגנַאל-לעטימ ,ןעקע עגנַאל

 ןיא ןוא אניכ ןיא ,אקירפא-דרָאנ ןיא טיירּפשראפ ןענייז עניקע

 ןעקַאקַאמ יד .,ןעידניא-טסָא ןיא עגיקע-גנַאל יד דנערהעוו ,ןאּפאי
 סופ ייווצ רהעפעגנוא ןופ ךילנהעוועג ,ןעפא עסיירג-לעטימ ןענייז

 רעבָא זיא ,רַאבַאלַאמ ןיא טבעל רעכלעוו ,קַאקַאמ-דרָאב רעד ,גנַאל

 ַא טָאה רע ,גנַאל סופ יירד רעביא זיא רע ,רעסערג דנעטיידעב

 ַא ,לעפ עצרַאװש ,עניצנַאלג ַא ,דרָאב ןעסייוו ןעטכידענ ןעסיורג

 רעשיקרעט רעד  .דנע םייב רָאה לעטניב ַא טימ קע ןעגנַאל סופ

 -עגנוא זיא ,ןעפורעג ךיוא טרעוו רע יוװ ,ףַא-סדנוה רעדָא קַאקַאמ

 ,קע ןַא ןהֶא ןעצנַאג ןיא טעמכב זיא ,גנַאל סופ ןעבלַאהטירד רהעּפ

 ןעכילסייוו-בלעג ןעטכידעג ַא טימ ,טכיזעג עגיברַאפ-שיילפ ַא טָאה
 ,ןיורב-ךילנירג זיא רעּפרעק ןייז ןופ ?ייט רעטשרעביוא רעד ,דרָאב

 .בלעג-ךילטיור דנעה ןוא סיפ יד ,רעלעה לייט רעטשרעטנוא רעד

 רהעז זיא .רַאטלַארביג ןוא סינוט ,רישְלַא ,ָאקָארַאמ ןיא טבעל רע

 רעפיירגנָא ןעגעג ךיז טגידייטראפ רע .ניטפערק ןוא טקישעג ,גולק

 קַאקַאמ רענַאװַאי רעד .ייז ןיא טפרַאװ רע עכלעוו ,רענייטש טימ

 .קע ןעגנַאל ַאזַא רהעפעגננוא טימ גנַאל סופ ייווצ רהעפעגנוא זיא
 -ךילניורב-ןעווילא זיא רעּפרעק ןייז ןופ ?ייט רעטשרעביוא רעד

 קע ןוא סיפ ,דנעה ,יורג-ךילסייוו ?ייט רעטשרעטנוא ןייז ,ןירנ

 -סייוו ןעניוא יד ןעשיווצ ןוא יורג-יולב טכיזעג סָאד ,ךילצרַאװש

 .קיטש-ץנוק ענעדעישראפ ןעכַאמ ןענרעלסיוא םהיא ןעק ןעמו .ךעל

 סע עכלעוו וצ ,(ןעדיָאּפָארטנַא) ןעפַא עכילנהעךעשנעמ (3
 טינ ןעבָאה ןוא ןעקע ןייק טינ ןעבָאה עכלעוו ,ןעפַא יד ןעגנַאלַאב

 רעד : ןעגנוטַאנ רעיפ ןַארַאפ ןענייז עכלעזַא .סענעשעק-ןעקַאב ןייק

 .ןָאבינ ןוא ןַאטוא-גנַארָא ,עזנַאּפמיש ;ַאלירָאג

 -ניא-טסָא ןופ רעדלעוו עטכידעג יד ןיא ןעבעל ןענָאבינ יד

 ןעקנַאלש ַא ןעבָאה ייז .ןעלזניא עניאייברעד יד ןיא ןוא ןעיד

 ,םעניילק ַא ,גנַאל סופ יירד רהעפעננוא זיא רעכלעוו ,רעּפרעק

 ,ןעברַאש ןופ יובעג םעד טיול .דנעה עגנַאל רהעז ןוא ּפָאק ןעדנור
 רעד ןיא טכיזעג ןייז ןופ ןהעזסיוא םעד ןוא סיבעג-רענהייצ ןופ

 -עגנייא ןערעוװ ןענָאבינ יד .ןעשנעמ ַא וצ ךילנהע רהעז ןָאביג

 רעצרַאװש רעד ןזיא ייז ןופ רעטסערג רעד ,ןעטרַא 9 ןיא טלייט
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 היח עקראטש ,עסיורנ א ןיא ?ירדנאמ רעדָא ןאיוואּפ רעד
 ,עסיורג טימ ,תויח-ביור יד ייב יוו ךילנהע סיבעג-רענהייצ א טימס
 עיולב טימ ,זָאנ ןעטיור-רעטנוצ ַא ,רענהייצ-סייר עקראטש ,עגיציּפש
 .קע ןעצרוק א טימ רָאנ ןעטייז עדייב ןופ ןעפיירטש ענעבָארגעגנייא

 ךילבלעג טסורב רעד ףיוא ,ןירג-יולנ ?עקנוד ןעביוא ןענייז רָאה עייז

 ץרַאװש ןענייז ןערעיוא ןוא טנעה ענייז .ךילסייוו ךיוב ן'פיוא ןוא
 ףיוא רעמיא ןעהעג ןעלירדנאמ יד .טיור ןוא יולב סעזעג רעד ןוא

 ףילכעזטּפױה ךיז ןעניפעג ייז .גידנעהעטש טינ לָאמנייק ,רעיפ עֶלַא

 טימ ךיז ןערהענ ןוא גרעב יד ףיוא ןעבעל ייז ואוו ,ַאקירּפַא ןיא
 ןענייז ייז .ןעקענש ןוא ןעטקעזניא ,רעייא ,טכורפ ,ןעלצרָאװ
 רעדניק ערעייז וצ ןוא ערעדנא יד וצ ענייא .זייב ןוא דליוו
 ,ייז ןעפיולטנא ןעשנעמ ןופ .עבעיל סיורג סױרַא רעבָא ייז ןעזייוו
 טימ ףמאק א ףיוא ייז ןעמהענ ןעגנואווצעג ןענייז ייז ןעוו רָאנ
 ,תויח-ביור ןעגעג גיטומ ץנאג ךיוא ךיז ןענידייטראפ ייז .םהיא
 .ייז ןעלאפאב עכלעוו

 -לעוו ,רָאה עגנאל טימ טקערַאב ןענייז ןענאיוואּפ-לעטנאמ יד

 םירכז יד ייב סרעדנוזַאב ,ייז ןופ ערעטלע יד ייב סיוא ןעסקאוו עכ

 סעזעג ןייז ןוא ריִלָאק-שיילפ ַא טָאה טכיזעג ןייז ,לעטנַאמ ַא יו

 180 זיב 100 ןופ ןעּפורג ערעסערג ןיא ןעבעל ייז .טיור-רעייפ
 -ייטש טימ רעפיירגנָא ערעייז ןעגעג ךיז ןענידייטראפ ייז .קיטש
 .ייז ןיא ןעפראוו ייז עכלעוו ,רענ

 ןאּפָאדרָאק ןיא ,ןעיניסעבא ןיא טבעל רעכלעוו ןיאובאב רעד
 עגולק א רהעז זיא רעדנעל עשינַאקירּפַא-?עטימ ערעדנא ןיא ןוא
 .קיטשיץנוק ענעדישראפ ןעכאמ ןענרעלסיוא םהיא ןעק ןעמ ןוא היח

 -לאהטרעדנָא רעביא ןופ קע ןַא טימ גנאל סופ יירד רעביא זיא רע
 -נירג זיא רעּפרעק ןייז ןופ לייט רעטשרעביוא רעד ,גנאל סופ ןעב
 -ךילסייוו ןעקַאב יד ןוא רעלעה ?ייט רעטשרעטנוא רעד ,ןיורב-ךיל

 .בלעג

 זיא רעּפרעק רעייז .ןעפַא עסיורג ץנאג ןענייז ןעדראלעשד יד
 -בלענ עננאל א טימ ,רָאה עניורב-ץראווש עננאל טימ ןעסקַאװַאב

 ,עננאל רהעז טימ ןעסקאוואב ןענייז ןעניוא ערעייז ,עווירג עניורב
 ןעבָאה טסורב ן'פיוא ,ץראווש זיא טכיזעג רעייז ,ןעמערב עטכידענ

 ןעטעקַאנ ןעטיור-לעה ַא ,ןעקעלפ עטיור-לעה עטעקַאנ ייווצ ייז
 סיוא טהעז סָאװ ,זלאה ןופ לייט ןעטשרעדָאּפ םעד ףיוא ףיירטש

 ףיוא ןעבעל ייז .ךעלדעל-ןעגיוא עטיור-לעה ןוא דנאבדזלאה א יו
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 .ןעשנעמ םוצ ערעדנא עלַא יו רעכילנהע ןענייז עילימַאפ רעגיזָאד
 ייז ןופ עטסיימ יד ןוא רָאה גינעוו סנעטסיימ טָאה טכיזעג רעייז
 ייב .סענעשעקדןעקַאב ןעבָאה ייז ןופ ערעדנא .דרעב ןעבָאה
 ןוא ץרוק טנעה יד ןופ רעגניפ עבָארג יד ןענייז ייז ןופ ערערהעמ

 ןענייז סיפ יד ןופ רעגניפ עבָארג יד דנערהעוו ,טלעקיווטנע גינעוו
 עכנאמ ייב ןוא ץרוק זיא קע רעייז .טלעקיווטנע טוג ןוא גנאָל

 . ןעצנאג ןיא רע טלהעפ

 רעד ןיא ךיז ןעניפעג עילימַאפ רעזענ-לָאמש רעד ןופ ןעּפַא יד
 ניטפערק רהעז ןענייז ייז .ַאקירּפַא ןוא ןעיזַא ןיא ,טלעוו רעטלַא

 עכלעוו ,סנעקעטש רעדָא רענייטש טימ ךיז ןענידייטראפ ייז ןוא
 .ןעפַאװ סלַא ןעצונַאב ייז

 -רעטנוא יירד ןיא ןייא ןעפַא רעזענילָאמש יד טלייט ןעמ
 ; ןעילימַאפ

 עכילנהע-דנוה ַא ןעבָאה סםָאװ עכלעזַא ,ןעפַאדנה (4
 .סענעשעק-ןעקַאב ןוא ןעקע ןעבָאה ,רעיפ עלַא ףיוא ןעהעג ,טכיזעג
 טימ ןעגנוטַאג 7 ןעגנאלאב עילימַאפ-רעטנוא רעניזָאד רעד וצ

 "ירדנאמ רעדָא ןענאיוואּפ יד ייז ןעשיווצ ,ןעטרא 70 רהעפעגנוא
 .ןעדאלעשד ןוא ןעקאקאמ יד ,ןעניאובאב יד ,ןעֶל

 יי 252 שי נא ==

 .לירדנַאמ ַא --- .296 גנונכייצ
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 ערעסייה יד ןופ רעדלעוו עטכידעג יד ןיא ןעבעל ןעפַא-טכאנ יד

 קע ןעכאווש רעבָא ןעגנאל א ןעבָאה ייז .ַאקירעמַאדדיז ןופ ןעלייט
 ןוא ןעגיוא עסיורג ,ּפָאק ןעדנור םעניילק ַא ,(קע-ספיירג ןייק טינ)

 ןופ רעכעל ןיא ןעטלַאהַאב ייז ןעניל גָאטייב .ןערעיוא עניילק
 ,זייּפש רעייז ןעכוז .סיױרַא ייז ןעהעג טכאנייב דנערהעוו ,רעמיוב

 ףַאטכאנ רעד .ןעסנירג ןוא טכורפ ,ןעלגיופ ןופ טהעטשַאב סָאװ
 רַאפ ארומ טָאה רע .טנעכייצעגסיוא טגנירּפש ןוא טרעטעלק
 ענייז ןעטכייל ?עקנוד זיא סע ןעװ רעדָא ,טכַאנייב ןוא ,טכיל
 -עגפיונוצ ַא לָאמ ןייא ןוא זייוורעּפ ןעבעל ןעפַא-טכאנ יד .ןעגיוא

 ןופ סנייא ןעוו סָאד ,יירט ןוא ןעדנובעגוצ ױזַא טבעל רָאּפ ענעמוק
 .רהעמ גנאל טינ עטייווצ סָאד ךיוא טבעל ,טבראטש רָאּפ רעד

 ןעכילדנור ַא ,רעּפרעק ןעקנאלש ַא ןעבָאה ןעפַא-ןעניּפש יד

 עדנעלהעפ ןעצנאג ןיא רעדָא עניילק ץנאג ,רעדעילג עגנאל ,ּפָאק

 ןעבָאה ןעהעזסיוא רעייז ןיא .קע ןעננאל רהעז א ןוא רעגניפ עבָארג
 ,רעמיוב ףיוא ןעבעל ייז .ןיּפש ַא וצ טייקכילנהע עסיוועג א ייז
 ,סיפ ןוא טנעה ערעייז טימ ןָא טסעפ ךיז ןערעמַאלק ייז עכלעוו ןיא

 ןעפיול ייז .,"ןעפַא-רעמַאלק , ןעפורעג ךיוא רעבירַאד ןערעוו ןוא

 רעדָא 6 ןופ ןעּפורג ןיא םורַא ייז ןעפיול סנעטסיימ ,לענש רהעז
 םיטבש רענאידניא עכנאמ ןופ ןעגנאפעג ןערעוו ייז .קיטש 2
 .שיילפ רעייז ןוא ?עפ רעייז בעילוצ

 םעד ייב רעדלעוו עטכידעג יד ןיא ךיז ןעניפעג ןעפא-לאוו יד

 ,טיובעג גירדינ ןענייז ייז .אקאנירא ןוא ורעּפ ןיא ךייט-ןענָאזאמא
 -פערק ,ןעגנאל א ,ןערעיוא עניילק ,ּפָאק ןעדנור ,ןעסיורג א ןעבָאה
 ,עטכידעג טימ טקעדַאב זיא רעּפרעק רעייז ןוא קע-לעקיוו ןעניט

 ,רעגנעל דנעטיידַאב טסורב רעד ףיוא ןענייז עכלעוו ,רָאה עגילָאװ

 .טכורפ טימ ךיז ןערהענ ןוא תויח עניטומטוג ןענייז ייז
 זיא ,ָאקָאנירַא ןוא ןָאינַארַאמ ןיא ךיז טניפעג ףַא-?עוװייט רעד

 ןייז .ןהעזסיוא ןעדנעקערשּפָא ןַא טָאה ןוא זייב ןוא דליוו רהעז

 רהעפעגנוא טימ ,גנאל לעטרעפ ַא טימ סופ ַא רעביא זיא רעּפרעק

 -- ,ןיורב לעקנוד רעדָא ץראווש זיא ריִלָאק ןייז .קע ןעגנאל ַאזַא

 עקלומרַאי א יוװ סיוא ןעהעז ּפָאק ןעדנור ןייז ףיוא רָאה עטכידעג יד

 עקלומרַאי ןייז בעילוצ .דרָאב ןעצראווש ןעגנאק ַא טָאה רע ןוא
 ."ףא-ןעדוי, ןעבעגעג ןעמָאנ ַא ןעשטייד יד םהיא ןעבָאה דרָאב ןוא

 יד ןעגנאלאב סע רעכלעוו וצ ,עילימַאפ רעזענילָאמש יד (8

 רעד ןופ ןעפַא יד .רעזענ עכילנהע-ןעשנעמ ,עלָאמש טימ ןעפַא
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 .טקראטשראפ דנעטיידַאב טרעוו עמיטש רעייז ןעכלעוו ךרוד זָאלב
 ןעמ .דנעלירב ןוא דנעיירש רהעז זיא עגיזָאד יד ןופ עמיטש יד
 עֶלַא יד ."ןעפַא-יירש , רעדָא "ןעפַא-לירב , רעבירעד ייז טפור

 ןעניפעג "רעזענ-טיירב , עילימַאפ רעד וצ ןעגנאלַאב עכלעוו ,ןעפַא
 ןערעוו ייז ןוא (ןעדנעגעג עסייה יד ןיא) ַאקירעמַא ןיא זיולב ךיז
 ןענייז ייז ."טלעוו רעיינ רעד ןופ ןעפַא , ןעפורעג ךיוא רעבירַאד

 ןענייז ייז ,טלעוו רעטלַא רעד ןופ ןעפַא יד ןופ רענעלק סנעטסיימ

 רעטכייל ןוא רעלענש ןייא ךיז ןענהעוועג ןוא דליוו רעגינעוו ךיוא

 רהעפעגנוא טימ ןעגנוטַאג 10 טלַאהטנע עילימַאפ יד .ןעשנעמ טימ

 -ימַאפ-רעטנוא עכילטע ןיא טלייטעגנייא ןערעוו עכלעוו ,ןעטרַא 0

 רעכאווש ןעבָאה ערעדנא .קע רעייז ןופ גנולקיווטנע רעד טיול ,ןעיל
 -יוו עגנַאל ןעבָאה ערעדנַא ןוא ,ןעקע ערעצריק ןוא עטלעקיווטנע

 ךיז ןענעק עכלעוו ןעקע עכלעזַא) ןעקע-ספיירג רעדָא ןעקע-לעק
 יד ןעשיוצ .(טנַאה ַא יװ ,ןעפיירגנָא ןענעק ןוא ןעלקיוופיונוצ

 ,ןעפַא-ןעניּפש ,ןעפַא-טכאנ ,ןעפַא-לירב יד ןענייז עטנאקַאב רהעמ
 .ערעדנַא עגינייא ןוא ןעפַא-לעווייט ,ןעפַא-לָאװ

 -רעק ןעקיד ַא טימ תויח עסיורג-לעטימ ןענייז ןעפַא-לירב יד
 א טימ ,קונש ןעטלעטשעגסױרַא ןַא ,ּפָאק ןעכיוה ,ןעסיורג ַא ,רעּפ
 .קע-ספיירג ןעגנַאל ַא טימ ןוא ןייב-גנוצ רעייז ףיוא זָאלב םענרענייב

 קרַאטש עדרָאמ רעד ףיוא ,רָאה עטכידעג טימ טקעדַאב ןענייז ייז

 עטכידעג יד ןיא טיירּפשראפ ןענייז ייז .דרָאב ַא יוװ טרעגנעלרַאפ

 ןופ עטסיימ יד ןעגניירבראפ ייז ואוו ,ַאקירעמַא-דיז ןופ רעדליוו
 "ירב ייז ,ךיוא ןעפָאלש ייז עכלעוו ףיוא ,רעמיוב ףיוא טייצ רעייז

 -עלב טימ ךיז ןערהענ ייז .קראטש ןוא ךיוה רהעז ןעיירש ןוא ןעל
 -רעטיור רעד .ןעלגיופ ע;נוי ןוא רעייא ,טכוופ ,ןעּפסָאנק ,רעט
 זיא רע .איבמָאלָאק ןיא ןוא ןעיליזַארב ןיא ךיז טניפעג ףַא-לירב

 ןעגנאל ַאזַא רהעפעגנוא טימ ןוא גנאל סופ בלַאה ַא ייווצ רהעפעגנוא
 טכיזעג ןייז ,ןיורב-ךילטיור זיא רעּפרעק ןייז ןופ ריִלָאק רעד .קע

 .ןעטפאשלעזעג ערעסערג ןיא טפָא טבעל רע .ץראווש-ךיליולב
 גיצנאלנ ןיא רע .רענעלק סאווטע זיא ףַא-?לירב רעצראווש רעד

 ןענייז ןעפַא-לירב ענעסקאוורע-טינ עגנוי יד ןוא הבקנ יד ,ץראווש
 ןופ רעדלעוו עטכידעג יד ןיא ךיז טניפעג רע .ךילטיור סאווטע
 ,ךיז טניפעג רע ואוו ,דנעגעגמוא יד טביוטראפ ןוא יַאווגַארַאּפ
 שיילפ ןייז ןעסע רענהָאװנייא יד .ןעלירב ןוא ןעיירש ןייז טימ

 .ןעצלעּפ רַאפ טצונַאב טרעוו לעפ ןייז ןוא ןרעג רהעז
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 ייז ,גנאל טינ ןעפַא יד ןעבעל טפאשנעגנאפעג ןיא .ןעדנעגעג

 .ןעברַאטש ןוא ןעגָאמ ןוא ןעגנול יד ףיוא קנארק ןערעוו

 -לָאפ ןיא טלייטעגנייא ןערעוו ,ןעפַא עדנעריטסיזקע טציא יד

 רעביא טימ ןעגנוטַאג 29 ןעטלַאהטנע עכלעוו ,ןעילימַאפ יירד עדנעג

 | | : ןעטרַא 0
 ,ןעפַא יד ןעגנאלאב סע רעכלעוו וצ ,עילימַאפ-ןעלערק יד (4

 יד רעסיוא ,רעגניפ ערעייז ףיוא לענענ עגיציּפש ןעבָאה עכלעוו

 יד .לענענ עכַאלפ עטיירב ןעבָאה ייז עכלעוו ףיוא רעגניפ עבָארג

 ןיילק ןענייז עילימַאפ רעגיזָאד רעד וצ ןעננאלאב עכלעוו ,ןעּפַא

 .סעקרעוועװ יו רעסערג סאווטע זיולב סנעטסיימ ,ןעסקאווענ

 ייז ,רָאה עגילָאװ ,עטכידעג טימ ןעסקַאװַאב זיא רעּפרעק רעייז

 עגישטַאלּפ א ,ּפָאק ןעכילדנור ַא ,קע ןעניצלעּפ ןעננאל ַא ןעבָאה

 עכלעוו ,ןערעיוא עטצראטשעגסיוא ןוא רעכעלזָאנ עכילטייז טימ זָאנ

 ןעבעל ייז .רָאה ךאלטניב טימ ןעסקאווַאב ןעביוא ןופ טּפָא ןענייז

 ןוא רעמיוב ףיוא טייצ עטסיימ יד ןענניירברַאפ ,טפאשלעזעג ןיא

 עילימַאפ רעגיזָאד רעד וצ .ןעטקעזניא ןוא טכורפ טימ ךיז ןערהענ

 -לעוו ןופ ,ןעטרַא 80 רהעפעגנוא טימ גנוטאג ןייא זיולב טגנאלאב

 ןוא ןעּפַא-ןעבייל יד ,ןעּפַא-ןעדייז יד ןענייז עטנאקאב רהעמ יד עכ

 -ויז עטכידעג ,ענילָאװ ,עכייוו ןעבָאה ןעפַא-ןעדייז יד .ןעפַא-לעטיור

 וצ ךילנהע עווירג ַא ןעבָאה ןעפַאךעבייל יד .רָאה עגיטראדזעד

 (סעשטניא) לָאצ 8 זיב 7 ןופ ,ןעסקאוועג ןיילק ןענייז ייז .בייל ַא

 בלעגיסייוו ןעקור ן'פיוא ,ךילניורב-ווילֶא זיא ריִלָאק רעייז ,ננאל

 -עג ןעצראווש א טימ ,עווירג עכילבלעג רעננאל ַא טימ ,טקעלפענ

 -נהע .קע ןעצראווש ןעגנאל א ןוא סיפ ןוא טנעה עצראווש ,טכיז

 -ערג סאווטע זיא רע .,ףַא-לעטיור רעד זיא ףַא-ןעבייל םעד וצ ךיל

 ןעכילניורב ַא טָאה טכיזעג ןייז .קע ןערעגנעל לעיפ ַא טָאה ןוא רעס

 ,ןיורב-ךילבלעג ןענייז סיפ ןוא טנעה ענייז ,ריִלָאק ןעניברַאפ-שיילפ

 רע .בלעג-טיור זיא רעּפרעק ןייז ןוא ןיורב-לעקנוד זיא עווירג ןייז

 -ומַאפ ןיא טבעל רע .,ןעיליזַארב ןופ רעדלעוו יד ןיא ךיז טניפעג

 .טגערעגפיוא טכייל טרעוו ןוא שיאיורטסימ ,גידעקערש זיא ,ןעיל

 יד ןעגנאלאב סע רעכלעוו וצ ,עילימַאפ רעזענ-טיירב יד (2

 -ענּפָא טייוו טימ רעזענ ענישטַאלּפ עטיירב ןעבָאה עכלעוו ,ןעפַא

 עטיירב ,עכַאלפ ןעבָאה רעגניפ ערעייז עלַא .רעכעלזָאנ עטלייט

 .קע ןעננאל א ןעבָאה ייז ןופ עטסיימ יד ,ןעשנעמ ייב יוװ ,לענענ

 םענרענייב ןעסיורג א ןייביגנוצ רעייז ףיוא ןעבָאה ייז ןופ עגינייא
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 -ַאפ ןעפַא יד ייב זיא רענהייציקַאב ןוא רענהייצ-ןעגיוא יד ןעשיווצ

 -ןעגיוא עטשרעטנוא ןוא עטשרעביוא יד ןוא ,םיור רעגידייל ַא ןַאר
 -ןעמ ייב יו ,ערעדנַא יד ףיוא ענייא טינ ןעמַאזוצ ןעמוק רענהייצ
 ןעגיוא יד .תויח-ביור יד ייב יו ,ערעדנַא יד ייבראפ ענייא רָאנ ,ןעש
 .ןעשנעמ ייב יו ערעדנַא יד וצ ענייא רעטנהענ ןעהעטש ןעּפַא יד ןופ
 -סופ רעבָארג רעד .ךעלעכעל ןייק טינ ןעבָאה ןערעיוא ערעייז

 יו ןפוא ןעניבלעז ן'פיוא טעדליבעגנסיוא ןעפַא יד ייב זיא רעגניפ

 ךַאז עדעי ןעפיירגנָא רעבירַאד ןענעק ייז .רעגניפ-טנַאה רעבָארג רעד
 עטסיימ יד ייב .טנעה ערעייז טימ יו טקנוּפ סיפ ערעייז טימ
 יד ןופ ?ייט ַא .סיפ יד יו רעננעל דנעטיידַאב טנעה יד ןענייז ייז ןופ
 רעייז רעבָא ,ןעשנעמ יװ ןעהעג ןוא ףיוא טּפָא ךיז ןעלעטש ןעפַא
 ןענייז ןערעטעלק םוצ  .רעכיז טינ ןוא טרעּפמולענמוא זיא גנַאג

 טקעדַאב זיא ןעפַא יד ןופ רעּפרעק רעד .טסאּפעגוצ ןעטסעבמַא ייז
 -טנאה יד ,טכיזעג ןופ ןעלייט ענינייא רעסיוא ,רָאה עטכידעג טימ

 ןערינ ערעייז .סעזעג רעד ןוא (סעוושעדאּפ) ןעליוז-סופ יד. ,ןעכעלפ
 ייב יװ רענעלק דנעטיידאב ןוא טעדליבעגסיוא רעכאפנייא ןענייז
 קרַאטש סרעדנוזַאב ןעטרַא עכנַאמ ייב ןענייז ןעלקסומ יד .ןעשנעמ

 ןענייז םישוח יד .טפארק עסיורג ַא ןעציזַאב ייז ןוא טלעקיווטנע

 ןעציזַאב ייז ןופ עטסיימ יד .טלעקיווטנע טוג רהעז ןעפא יד ייב
 ןָאטוצכָאנ) טנאלאט סגנומהאכָאנ ןעטלעקיווטנע טוג סרעדנוזַאב א

 ,ןעזיװַאב ןעבָאה רעשרָאפ-רוטַאנ עלעיפ .,(ןעוט ןעשנעמ סָאװ ץלַא
 ןעפורעגנָא ןעק סָאװ ,סעכלעזַא סאווטע ךיוא ןעציזַאב ןעפַא יד זַא
 -רוטַאנ עכנאמ ןעבָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא ןוא ,ךארּפש ןערעוו
 .ןעפַא יד ןופ "ךארּפש , יד ןערידוטש וצ ןעמונעג ךיז רעשרָאפ
 .ןעטקעזניא ךיוא ןעסע ייז .טכורפ זיא ןעפַא יד ןופ זייּפש טּפיױה יד
 טעמכ ןעסע וצ ןייא ךיז ייז ןענהעווענ טפַאשנעגנַאפעג רעד ןיא

 ןיא זייּפש סָאד ןעגניירב ייז .ןעסע ןעשנעמ סָאװ ,ןעזייּפש עלַא
 ייז ןעכלעוו טימ ,קע רעייז טימ רעדָא ,טנעה ערעייז טימ ליומ

 ןעטרא עכנאמ .טנַאה ַא טימ יװ ,ןענעידַאב טוג רהעז ךיז ןענעק
 ערעדנא דנערהעוו ,(יירעבייו/ןייא) עימאנאנאמ ןיא ןעבעל ןעפַא
 ןייא טימ ןערעבעג תובקנ יד .(יירעבייוו-לעיפ) עימַאנילאּפ ןיא
 ,זײװרָאּפ טרעדנוזענּפָא ןעבעל עטשרע יד .דניק ןייא זיולב לָאמ

 -עג ןערעוו עכלעוו ,ןעילימַאפ ערעסערג ןיא עטייווצ יד דנערהעוו

 סנעטסיימס .עילימַאפ רעד ןיא רכז ןעטסעטלע םעד ןופ טרהיפ

 עסייה יד ןיא ףיוא ךיז ןעטלַאה ייז ןוא ,רעמיוב ףיוא ייז ןעבעל
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 ּפָאק ןעסיורג א ,רעּפרעק ןעקנאלש ַא טָאה רע .,ןעלזניא עגיאייב

 ךיז ןעגעל עכלעוו ,ןערעיוא עטעקַאנ עגיטיוה ,עסיורג רהעז ןוא

 ףע ןעוו ,ןעגנונעפע-ןערעיוא יד ןעסילשרַאפ ןוא ןעטלַאפ ןיא ףיונוצ

 ןוא עטשרעדָאפ עגנאל-לעטימ .,ןעגיוא עסיורג טָאה רע .טפָאלש

 ,עננאל טימ טקעדַאב זיא ?עפ ןייז ןוא רעדעילג עטשרעטניה

 רהעז ןוא היח-טכאנ א ןזיא יקאמ-ןערעיוא רעד .רָאה עטכידעג

 רעבָא טסע רע .תויח עניילק ענעדיישרַאפ טגנאפ רע .שירעביור
 "נוזַאב ,טלעקיווטנע טוג רהעז ןענייז םישוח ענייז .טכורפ ךיוא

 .רעהעג ןייז זיא טלעקיווטנע קראטש סרעד

 ןעקנאלש א טימ על'היח ןיילק ַא זיא ףַא-?יופ רעדָא ירָאל רעד

 ,ןערעיוא עסיורג-?עטימ ,ןעגיוא עסיורג ,ּפָאק ןעסיורג א ,רעּפרעק

 רעד .קע ןערַאבקרעמַאב םיוק א ןוא סיפ ןוא טנעה עניד ,עגנאל

 טהעג טכאנייב ןוא םיוב ַא ןופ ְךָאֹל ַא ןיא גָאטייב טפָאלש ירָאל

 ןוא ןעטקעזניא ןופ טהעטשַאב סָאװ ,זייּפש ןייז ןעכוז סױרַא רע

 -חרזמ ןיא ךיז טניפעג רע .טכורפ ךיוא טסע רע .ןעלניופ עניילק

 ןעידניא-חרזמ ןיא .ןעלזניא עניאייברעד יד ןיא ןוא ןעידניא

 דנעטיידַאב זיא רעכלעוו ,ירָאל טרַא רעדנַא ןַא ךיוא ךיז טניפעגנ

 םהיא טפור ןעמ .רענעבירשַאב רעהירפ רעד יוװ ,רעקיד ןוא רעסערג

 רעביא זיא רע .ןהעזסיוא ןעּפמולּפ ןייז בעילוצ ,ירָאל-ּפמולּפ רעד

 .רעדעילג עצרוק ןוא רעּפרעק ןעקיד ַא טָאה ,גנאל סופ א

 יד ןופ גנונדרָא עטסכעה ןוא עטשרע יד -- .ןעטאמירּפ יד
 ןוא (סעּפלַאמ) ןעפַא יד ןעגנאלאב סע רעכלעוו וצ ,זיא תויח-גיוז
 ,"סנעיּפַאס ָאמָאה , רעד ,שנעמ רעד ךיוא טגנאלאב סע רעכלעוו וצ
 ."ןעטַאמירּפ , יד ןופ גנונדרָא יד ןעפורעג טרעוו יז .(היח ?כש יד)

 ןעשנעמ וצ ךילנהע טסיימ יד תויח עֶלַא ןופ ןענייז ןעפַא יד

 ּפָאק רעד ןיא ןעפַא עגנוי ייב .ניטסיינ יַאס ךילרעּפרעק יַאס

 ןערעוו ןעפַא יד ןעוו .ערעטלע יד ייב יוװ ךילנהע-ןעשנעמ רהעמ
 לעיפ סיוא ןייב-ןיק רעד ןוא רענייב-ןעקַאב ערעייז ןעסקַאװ רעטלע

 םעד ייב יװ טצרַאטשעגסיורא רהעמ לעיפ ןוא רעטיירב ,רעפערג

 ןעּפיל יד טימ ןעמַאזוצ ןעפַא יד ייב ךיז טפיול זָאנ יד .ןעשנעמ

 -עג ןופ סױרַא דנעטיידַאב זָאנ יד טצראטש טרא ןייא ייב רָאנ ןוא

 ,ןעשנעמ ייב יו ךילנהע ןענייז ןעפַא יד ייב רענהייצ יד .טכיז

 ערעייז ,דיישרעטנוא רעדנעטיידַאב ַא ןאראפ ןזיא ךָאד רעבָא
 .סױרַא רהעמ ןעצרַאטש ןוא רעסערג לעיפ ןענייז רענהייצ-ןעגיוא
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 ןערומעל יד .טכורפ רעבָא זיא גנורהַאנ טּפיוה ןייז .תויח עניילק
 .תויח עכילדירפ סנעטסיימ ןענייז

 עניילק ַא זיא ,ּפָאק ןעכילנהע-ןערעב ַא טָאה יקאמ-ןערעב רעד

 ןייק טינ ןעצנאג ןיא טעמכ טָאה ,גנאל סופ ַא רהעפעגנוא ןופ היח

 ןוא ץרוק זיא סיפ ןוא טנעה ענייז ןופ רענניפ רעטשרע רעד ,קע
 -טסָאר טימ טקעדַאב זיא רעּפרעק ןופ לייט רעטשרעביוא ןייז ,ןיילק
 ךיוב ןייז ןוא ןיורב-לעקנוד זיא טכיזעג ןייז ,רָאה עיורג-ךילניורב

 ךיילג ןענייז רעדעילג עטשרעטניה ןוא עטשרעדָאפ ענייז ,יורג-לעה
 .גנַאל

 -רעד יד ןיא ןוא ַאקירפַא ןיא ךיזַאטניפעג יקאמ-ןערעיוא רעד

 : 2 ירא = יש :-

 א
 ;ףַא-סקופ ַא (2 ;ּףַא-ןיּפש ַא (1 -- .925 גנונכייצ

 .ףַא-ןערעמ ַא (9
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 יד ןעגנַאלַאב סע רעכלעוו וצ ,עילימַאפ "סיפ-ננאל, יד (2

 ןוא עטייווצ יד ףיוא זיולב ןעלערק ןעבָאה עכלעוו ,ןעפַא-בלַאה

 ייז ןעבָאה רעגניפ ענירביא יד ףיוא דנערהעוו ,רעגניפ-סופ עטירד
 -ייאראפ זיא טירט רעד ןעכלעוו טימ ןייב-סופ רעד ;לעגענ עכאלפ
 ןוא גנאל רהעז זיא קע רעייז ןוא טרעגנעלרַאפ קרַאטש זיא טגינ

 "בלַאה עדנעריטסיזקע טציא יד ןופ .רָאה טימ ןעסקַאװַאב רעטיש
 -טסנעּפשעג , רעד זיולב עילימַאפ רעניזָאד רעד וצ טגנאלאב ןעּפַא

 -רָאב ,ארטַאמוס ףיוא ךיז טניפעג רעכלעוו ,(יקאמרלָאבָאק) "ףַא
 "עג, רעד .ןעלזניא עניאייברעד יד ןופ ענינייא ףיוא ןוא ,ָאענ

 סופ בלַאה ַא רהעפעגמוא ןופ על'היח ןיילק ַא זיא "ףַא טסנעּפש
 עסיורג ןוא ןעגיוא עסיורג רהעז ,ּפָאק ןעדנור ןעסיורג א טימ ,גנאל

 ןוא רעדעילג-רעטניה עגנאל ןוא רעדעילג-רעדָאפ עצרוק ,ןערעיוא

 ןעסקאווַאב דנע ןייז ייב זיא רעכלעוו ,קע םעניד ןעגנאל ץנאג אי

 ןוא ּפָאק ן'פיוא ,יורג-ןיורב-בלעג זיא לעפ ןייז .,רָאה עגנאל טימ -
 ןיא טבעל רע .ךילסייוו ךיוב ן'פיוא ןוא רעלעקנוד ןעקור ן'פיוא

 -קעזניא טימ ךיז טרהענ ,זייװרָאּפ רעדָא ןיילא ,רעדלעוו עטכידעג

 ךיוא טסע רע .תויח עניילק ערעדנַא טימ ןוא ןעשעדקע ,ןעט
 טָאה ןהעזסיוא ןערַאברעדנָאז ,ןעדנעלַאפפיוא ןייז בעילוצ .טכורפ

 ."ףא-טסנעּפשעג , ןעמאנ םעד ןעמוקַאב רע

 יד ןעגנאלאב סע רעכלעוו וצ ,עילימַאפ ןעדירומעל יד (3
 -סופ ןעטייווצ םעד ףיוא זיולב ןעלערק ןעבָאה עכלעוו ,ןעפַא-בלַאה
 .לעגענ עכאלפ ייז ןעבָאה רענניפ עגירביא יד ףיוא דנערהעוו ,רעגניפ

 וצ ןעגנַאלַאב סע ,ןעפַא-בלַאה יד ןופ עילימַאפ עטסערג יד זיא יז

 -ראפ ןענייז עכלעוו ,ןעטרַא 80 רעביא טימ ןעגנוטַאג 11 רהיא

 וצ .ַאניכ-םורד ןיא ןוא ןעידניא חרזמ ןיא ,ַאקירּפַא ןיא טיירּפש

 רעד ,ףא-סקופ רעדָא ,רומעל רעד טגנאלאב עילימַאפ רעגיזָאד רעד

 יקַאמ-ןערעיוא רעד ,יקַאמ-גרעוװצ רעד ,יקַאמ-ןערעב רעד ,ירָאל

 .ערעדנא ערערהעמ ןוא

 ןופ רעדלעוו עטכידעג יד ןיא טבעל (ףא-סקופ) רומעל רעד
 -סקופ א טָאה רע .ןעלזניא עגיאייברעד יד ןוא רַאקסַאנַאדַאמ

 .לעפ עגירָאה-ךייוו א ןוא ,קע ןעניצלעּפ ןעגנַאל ַא ,ּפָאק ןעכילנהע
 יד ןופ ןעגייווצ עטכידעג יד ןעשיווצ ןעטלַאהַאב רע טניל נָאטייב
 יירשעג ןעסיורג א טימ סױרַא ךיז רע טזָאל טכאנייב ,רעמיוב
 ערעדנא ןוא לעניופ עננוי ,ןעטקעזניא טגנאפ רע  .נעיעג ףיוא
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 רעד ןופ רעגניפ רעבָארנ רעד יװ רעגניפ ערעדנא יד רעביאנעגעג
 ,רנעה ערעייז וצ ךילנהע ןענייז סיפ ערעייז זַא ,טסייה סָאד ,דנאה
 -בלַאה יד זַא ,ןעמונעגנָא ןעמ טָאה לָאמַא .ןעפַא יד ייב יו ױזַא
 ןעפור ייז טגעלפ ןעמ ןוא דנעה רעיפ ןעבָאה ןעפַא יד ןוא ןעפַא
 ןענייז רעבָא טייקכילקריו רעד ןיא .תויח עגיטנעה-רעיפ יד
 זיולב ןוא ,סיפ רָאנ טנעה ןייק טינ רעדעילג עטשרעטניה ערעייז

 "יבלעז םעד ףיוא טעדליבעגסיוא ןענייז סיפ ערעייז ןופ רעגניפ יד
 -נייא ןוא רענעלק זיא ךרַאמ רעייז .טנעה יד ןופ יװ ןפוא ןעג

 ןעבָאה ןעפַא-בלאה יד ןופ עטסיימ יד .ןעפַא יד ייב יוװ רעכַאפ

 ךיז ןערהענ ןוא תויח-טכאנ ןענייז ייז ןופ עלַא טעמכ ,ןעקע עגנאל
 "ייצענסיוא ןענייז ייז .תויח ?עבריוו עניילק ןוא ןעטקעזניא טימ

 "יוב ףיוא טייצ עטסיימ רעייז ןעגניירבראפ ןוא רערעטעלק עטנעכ

 ףיוא ןוא רַאקסַאגַאדַאמ ןיא ךיז ןעניפעג ייז ןופ עטסיימ יד .רעמ
 חרזמ יד ףיוא ךיז ןעניפעג ייז ןופ ערעדנא ,ןעלזניא עגיאייברעד יד
 .ַאקירפַא ןיא ןוא ןעלזניא עשידניא

 ןיא טלייטעגנייא ןערעוו ןעפַא-בלאה עדנעריטסיזקע טציא יד

 ןיא טריּפורג ןערעוו עכלעוו ,ןעטרַא 60 ךרע ןַא ןוא ןעגנוטַאנ 3
 ; טגלָאפ יװ ,ןעילימַאפ יירד

 -בלַאה יד ןעגנַאלַאב סע רעכלעוו וצ ,"עילימַאפ-רעגניפ , יד (1
 -ניפ עטשרעטניה ןוא עטשרעדָאפ עלַא ףיוא ןעבָאה עכלעוו ,ןעפַא
 עגנַאל ןוא (לעגעג עגיציּפש) ןעלערק ,רעגניפ עבָארג יד רעסיוא ,רעג
 רעד ןיולב טגנאלאב עילימַאפ רעניזָאד רעד וצ .ןעקע עגיצלעּפ

 רהעפעגמוא זיא רעּפרעק ןייז ,ראקסַאגַאדַאמ ןיא טבעל רע .יַאייַא
 זיא קע רעגיצלעּפ רעקיד ןייז דנערהעוו ,גנאל סופ ןעבלַאהטרעדנָא

 עסיורג ,ּפָאק ןעסיורג א רהעז טָאה רע .גנאל סופ ייווצ טעמכ

 יּפש טימ רעגניפ עניד ,ןעגיוא עטצראטשעגסיוא ,ןערעיוא עטעקַאנ

 עכַאלפ טימ (רעגניפ עבָארג יד) ןעמיוד עטיירב ןוא ?עגענ עגיצ
 טכיזעג ןייז ,ץראווש-ךילניורב זיא ?עפ ןייז .טנעה יד ףיוא ?עגענ

 יד ןוא ?עקנוד ןענייז קע ןייז ןופ רָאה עפייטש יד ,יורג-ךילטיור

 ענייז רעביא ןוא ?יומ ןייז ןופ ןעלקניוו יד ייב רָאה עננאל עפייטש

 ןופ רעדלעוו-סובמאב יד ןיא טבעל רע ,ץרַאװש ןענייז ןעגיוא

 טרהענ רע  .היח:טכַאנ ענידנעטשלָאפ ַא ןזיא ןוא רַאקסַאנַאדַאמ

 יד ןופ טפאז םעד טימ ןוא רהָאר-רעקוצ טימ ,ןעטקעזניא טימ ךיז
 ראפ ארומ טָאה ןוא היח עליופ ַא רהעז זיא רע .רעמיוב-סובמאב
 .טכיֿפ
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 ןופ רעצעלּפ רֶאֹּפ ַא ךָאנ ןיא ןוא ַאקסַאלַא ,אילמעז ַאיַאװָאנ ,ןעג
 רעגינעוו ץִלַא ייז ןערעוו ןעטרָאד ךיוא ןוא ,ןעדנעגעג רַאלָאּפ יד

 .טרהיפעג ייז ףיוא טרעוו סָאװ געיעג ןעשיטַאמעטסיס םעד בעילוצ

 יד ףיוא ךיז ןעטלַאה ןוא גערב ןופ טנהָאנ ןעבעל ןעסָארלאוו יד
 ייז ואוו ,סעירק-זייא ףיוא רעדָא השבי רעד ףיוא טייצ עטסיימ
 -ראפ ןעפירגעגנָא טרעוו סָארלאוו רעד ןעוו .געט עצנאנ ןעפָאלש

 ןעמוק סנעטסיימ ,טייהדליוו רעטסערג רעד טימ ךיז רע טגידייט
 ןערהיפ טייצ-סגנורַאּפ רעד ןיא .ףליה וצ ןעסָארלאוו ערעדנא םהיא
 ןעלירב ייברעד .ךיז ןעשיווצ עפמעק עגיטולב ןָא ןעסָארלאוו יד
 א ןופ ןעמורב םעד וצ ךילנהע םיטש רעייז זיא ױזַא .ךיוה רהעז ייז
 .דניק ןייא זיולב גערב ן'פיוא טרעבעג הבקנ יד .הוק

 ףיוא רעבָא רעמיווש עטנעכייצעגסיוא ןענייז ןעסָארלַאװ יד

 א ןעלהיפרעד ייז ןעוו ןוא טקישעגנוא ההעז ייז ןענייז השבי רעד
 ןערהענ ייז .רעסַאװ ןיא רעלענש סָאװ ךיז ייז ןעפרַאװ רהאפעג
 .ביור רעייז סלא תויח-גיוז ךיוא ןעגנאפ ןוא ןעלשומ ,שיפ טימ ךיז

 ןופ טעפ ןוא טיוה ,רענהייצ ערעייז בעילוצ טגלָאפראפ ןערעוו ייז

 יד ,רעקלעפ עכילדרָאנ יד .,ןָארט טריצירבַאפ טרעוו סע סָאװ

 םעד ןופ שיילפ עצראווש סָאד ךיוא ןעסע ערעדנא ןוא ןעסָאמיקסע

 .סָארלַאװ

 -עטש תויח-גיוז יד ןופ גנונדרָא ערעדנוזַאב ַא -- .ןעפַא-בלַאה
 רַאגָאז ןענעכער ןעגָאלָאָאז עכנאמ .ןעפַא-בלַאה יד רָאפ ךיז טימ ןעל

 רעבָא ,(סעּפלַאמ) ןעּפַא יד ןופ גנונדרָא רעד ןיא ןעּפַא-בלַאה יד ןיירַא

 ךילמיצ ַא זיא ןעפַא ןוא ןעפַא-בלַאה יד ןעשיווצ טייהנעדיישרַאפ יד
 ייווצ ןיא ןעלייטנייא ייז לָאז ןעמ זַא רעכיילנ זיא סע ןוא ,עסיורג

 .ןעגנונדרָא ערעדנוזַאב

 זיא רעכלעוו ,רעּפרעק ןעקנאלש א ןעבָאה ןעפַא-בלַאה יד

 םעד וצ ךילנהע זיא ּפָאק רעייז ,רָאה עגילָאװ ,עכייוו טימ טקעדַאב

 א סלא .ןענעכער ןעמ ןעֶק רענהייצ ערעייז ,תויח-ביור יד ןופ ּפָאק

 ,תויח-ביור ןוא תויח עדנעסע-ןעטקעזניא יד ןופ עפוטש-ןעשיווצ

 עסיורג ךיוא ייז ןופ עטסיימ יד ןוא ןעגיוא עסיורג ןעּבָאה ייז
 ןוא דנעה) רעדעילג עטשרעטניה ןוא עטשרעדָאפ ערעייז .ןערעיוא

 עטשרעדָאפ יד .ןעּפַא יד ייב יו עבלעזסָאד טעמכ ןענייז (ס'יפ
 ןעבָאה ייז ןופ עדייב ,עטשרעטניה יד יו רעצריק ןענייז רעדילג
 ןעניובסיוא ךיז ןעק רעגניפ-סופ רעבָארג רעד ןוא רעגניפ עגנאק
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 ןוא .ץרעמ רעדָא רַאורבעפ זיב רהעפעגנוא ,רעדניק יד טהיצרע

 היח עליופ א רהעז זיא רע .םי ןיא רעטייוו רע טעדניוושראפ ןַאד

 .לעפ ןייז בעילוצ טנלָאפראפ טרעוו רע ןוא

 רעד יוװ סיורג ױזַא רהעפעגמוא זיא (דרעפ-םי) סָארלַאװ רעד

 ַא ,ּפָאק םעניילק ַא גיסעמסינטלעהראפ טָאה רע .טנאפלעה-םי

 עסיורג ,עקיד ,ןערעיוא עכילרעסיוא ןייק ,רעּפרעק ןעגנאל ,ןעקיר

 א טימ ןעדנובראפ ןענייז רעגניפ יד ןוא ?לעגענ עּפמעט טימ סיפ

 .טיוה עקיד קיטש ַא וצ ךילנהע זיא קע רעצרוק ןייז .טיוה-םיווש

 , טל

 .טנוה-םי ַא (9 ;סָארלַאװ ַא (1 -- .284 גנונכייצ

 סָאד .טעקַאנ טעמכ ןוא רילָאק םעניורב ןופ ,קיד זא לעפ ןייז

 יייצ טָאה רע סָאװ ,זיא סָארלאוו םעד ןופ עשיטסירעטקַארַאכ

 ןויפ סױרַא םהיא ןעצרַאטש עכלעוו ,רענהייצ-ןעניוא עגננאל ,עסיורג

 א טפָא ןעכיירגרעד רענהייצ עניזָאד יד .טנאפלעה ַא ייב יװ ליומ

 יו טצעשעג ױזַא טעמכ ןערעוו ייז ןוא סופ ייווצ רעביא ןופ גנעל

 .ןייב-טנַאפלעה

 קירוצ רהָאי טרעדנוה רעיפ ַא טימ ךיז טָאה סָארלאוו רעד
 ,רנאלטָאש ןופ סענערב יד ייב ןעסַאמ עסיורג ץנאג ןיא ןענופעג

 -רעבציּפש ןיא ,רנאלנערג ןיא זיולב םהיא ןעמ טניפעג רעבָא טציא
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 עניילק טימ ,ּפָאק ןעכילנהע-ןערעב ןעגיציּפש ןעגנַאל ַא גיסעמ
 -ערעפ-סולפ ,ןעגיוא עסיורג ,ליומ םעניילק ַא ,ןערעיוא עכילרעסיוא

 ,סיפ עטשרעטניה עגנאל ןוא עטיירב ,סיפ עטשרעדָאּפ עכילנהע-ןער
 רע .טלעקנערּפשעג סייוו טנערָאפ ןופ זיא עכלעוו ,לעפ עניורב ַא
 ,אקירפַא-טסעוו ןיא ,ןעינָאנָאטַאּפ ןופ סעגערב יד ייב ךיז טניפעג

 ערעדנא עגינייא ןיא ןוא םי גנירעב ןיא ,ןעלזניא-ןעקלאפ יד ייב
 ןופ ןעליימ ערערהעמ ףיוא סנעטסיימ ךיז טלַאה רע .רעטרע
 רעד ןיא .םי ןיא ןעגנורעדנאוו עטייוו ץנאנ טּפָא טכאמ ןוא גערב

 ןפיוא טרָא ןעמאזנייא ןַא ןיא סױרַא רע טמוק טייצ-סגנורָאּפ
 רכז ןייא .ןעסע ןהֶא טייצ ערעגנעל ַא טביילבראפ רע ואוו ,גערב
 טרעבעג הבקנ יד .תובקנ 40 רעביא ןיב 9 ןופ ךיז םורַא טָאה
 -ייטראפ ןוא טהיצרע ,טגיוז יז עכלעוו ,ייווצ ןעטלעז ,דניק ןייא

 לעמ רעייז בעילוצ טגלָאפראפ רהעז ןערעוו ןערעב-םי יד .טגיד

 .שיילפ רעייז בעילוצ ןוא

 רע .רעב-םי רעד יוװ רעסערג דנעטיידַאב זיא בייל-םי רעד
 .(רענעלק לעיפ זיא הבקנ יד) סופ 16 רעביא ןופ גנעל ַא טכיירגרעד
 .ןעיזַא ןופ ןוא ַאקירמַא-דרָאנ ןופ סעגערב יד ייב ךיז טניפעג רע
 ,זייב רהעז ןענייז ייז .ןעכייט יד ןיא ןיירַא טפָא רע טמוק םי ןופ
 ןופ ןעפיולטנא ייז .גידעקערש רהעז רעבָא ,גיטפערק ןוא דליוו

 .רהאפעג סיורג ןיא ןענייז ייז ןעוו זיולב ןעפמעק ייז ,ןעשנעמ
 ,סעקַאר ,שיפ ןעסע ייז ..טפארק עגיטלאווג א סיױרַא ןאד ןעזייוו ייז
 -ניּפ ןוא ןעוועמ יוװ ,לעגיופ-רעסַאװ ךיוא ןעגנאפ ןוא ןעקסולאמ

 .סטעפ ןוא ?עפ רעייז בעילוצ טנלָאפראפ ןערעוו ייז .ןעניוז

 לעסיר ןעגנַאל ַא טָאה (רכז רעֶד ןיולב) טנאפלעה-םי רעד
 םורַא לעסיר רעד זיא ךילנהעוועג .טנַאפלעה ַא וצ ךילנהע (ץיונש)
 -פיוא טרעוו טנַאפלעה-םי רעד ןעוו רָאנ ,גנַאל סופ ןעבלַאהטרעדנָא

 .סיוא גנאל יוזא טלעּפָאד לעסיר ןייז ךיז טהיצ גידנרָאצ ןוא טגערעג
 29 רהעפעגנוא זיא רע ,היח עסיורג א רהעז זיא טנאפלעה-םי רעד

 יירד רעביא טגעוװ ןוא רעּפרעק ןעקיד ַא רהעז טָאה ,גנַאל סופ

 ןיא ןענופעג ןעטנאפלעה-םי יד ךיז ןעבָאה לָאמַא .טנופ דנעזיוט

 ןענייז ייז .סעגערב עשינַאקירעמַא-דיז יד ייב ןעסַאמ עסיורג
 זיולב טציא ייז ןעק ןעמ ןוא ןערָאװעג טָארעגסיױא ןעטרָאד ןופ רעבָא
 רע .ןעלזניא עמאזנייא ערעדנא ןוא ןעלעוגרעק יד ףיוא ןעניפעג

 -סגנורָאּפ ןייז טמוק סע ןעוו ,טסוגיױא ןיא גערב ן'פיוא סױרַא טמוק
 ןוא טרעבעג הבקנ יד זיב השבי רעד ףיוא טביילבראפ ןוא ,טייצ
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 -ראפ ,ןעגיוא עסיורג ,ןעלשומ-רעיוא ןהָא ,ּפָאק ןעכילדנור ,םעניילק

 טינ ייז ןיא לָאז רעסַאװ ידכ) ןערעיוא ןוא רעכעלזָאנ ערַאבסילש

 יד ףיוא (לעגענ) ןעלערק טימ סיפ עטשרעדָאפ עצרוק ,(ןעמוקניירא
 קע ןעצרוק א ,ןערעדעפ"סולפ וצ ךילנהע סיפ עטשרעטניה ,רעגניפ

 טנוה-םי רעכילנהעוועג רעד ,רעגניפ יד ןעשיווצ טיוה-םיווש ַא ןוא
 יד יו רעסערג ןענייז תובקנ יד) גנַאל סופ סקעז רהעפעגמוא זיא
 ץראווש רעדָא ןיורב ןעקור ן'פיוא ןוא יורגיךילבלעג זיא ,(םירכז

 םי ןעשיטנַאלטַא ןופ ןעגערב יד ייב ךיז טניפעג רע .טקעלפעג
 ןופ ןוא (עעזטסָא) םי-חרזמ ןופ סעגערב יד ייב ,אּפָארייא ןיא

 רע .ַאקירעמַא-דרָאנ ןוא דנאלנערג ,ןעגרעבציּפש ייב ,םי ןעסייוו

 רע טמוק רעבָא טפָא ,גערב ןופ ?יימ 20 ףיוא סנעטסיימ ךיז טלַאה
 זיא רע .םי ןיא ןיירא ןעלַאפ עכלעוו ,ןעכייט יד ןיא ןיירַא

 8 יװ רהעמ רעבָא ,רעכיוט ןוא רעמיווש רעטנעכייצעגסיוא ןַא

 טפָאלש רע .ןעביילב טינ רעסַאװ ן'רעטנוא רע ןעק ןעטונימ

 סױרַא רע טכירק טּפָא רעבָא ,רעסַאװ ןיא גידנעמיווש סנעטסיימ

 ןעמערַאװ וצ עירקדזייא ןַא ףיוא רעדָא ןעזלעפ ַא ףיוא ,גערב ן'פיוא
 טרהענ רע .ןעפָאלש וצ רעדָא ןעהורוצּפָא ךיז ,ןוז רעד ףיוא ךיז

 ןענייז םישוח ענייז .,ןעקסולַאמ טימ ןוא סעקַאר טימ ,שיפ טימ ךיז

 טנוה-םי רעד טמוק גנורָאֿפ ןופ טייצ רעד ןיא .טלעקיווטנע טוג
 סנייא) רעדניק ערהיא טרעבעג הבקנ יד ןוא גערב ן'פיוא סױרַא

 -ניואוואבנוא ,םענעפרָאװראפ א ןיא השבי רעד ףיוא (ייווצ רעדָא

 -רע ןוא ייז טגניוז יז ,רעטומ עיירטעג ַא רהעז זיא יז .,ץַאלּפ ןעט

 ייז טגנידייטראפ ןוא טייקכילטרעצ סיורג טימ רעדניק ערהיא טהיצ
 ןערעוו טניה-םי יד .רהאפעג ַא ןופ טנעמָאמ ןיא טומ סיורג טימ
 ייז סָאװ םעד בעילוצ ןוא ?עפ רעייז בעילוצ ןעננאפעג לעיפ רהעז

 -נערג יד רַאפ .שיפ יד ןעשיווצ ןעגנוטסיווראפ עסיורג ןעכַאמ

 ערעייז .ץנעטסיזקע רעייז ןופ דוסי רעד טניה-םי יד ןענייז רעדנעל

 רעייז ,ןעסע םוצ שיילפ רעייז ,רעדיילק רַאפ ייז ןעצונַאב ןעלעפ

 רַאפ רענייב ערעייז ,גנוצייה ןוא גנוטכיילאב ראפ ליוא סלא טעפ

 ןיא .וװ .זַא .א ,ןעהענ וצ םידָאפ סלַא ןערעדָא ערעייז ,גייצקרעוו

 רהעז רעבָא ךיז טנהעוועג רע ,גנאל טינ רע טבעל טפאשנעגנאפעג

 .ןעשנעמ וצ וצ טוג

 רע .טנוה-םי רעד יװ רעסערג דנעטיידַאב זיא רעב-םי רעד

 ןענייז ייז ,רענעלק לעיפ ןענייז תובקנ יד) גנאק סופ 10 זיב זיא
 -סינטלעהראפ טָאה רע .(םירכז יד ןופ גנעל יד טפלעה ַא זיולב
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 קראטש זיא רע ןעוו ,טסיירד ןוא גיטומ רהעז רעבָא טרעוו בייל

 .ןעפירגעגנָא טרעוו רע ןעוו רעדָא ,גירעגנוה

 טפָא ךיז ןעגָאי ,ןעבייל יד ןופ טייצ-סגנורָאּפ יד טמוק סע ןעוו
 סױרַא ןעמוק סע ןוא (עכיבייל) ןיבייל ןייא ךָאנ ייז ןופ ערערהעמ

 -עגסיוא טָאה ןיבייל יד רעבָא ןעו .עפמעק עגיטולב ייז ןעשיווצ

 16 רעדָא 18 .קירוצ עגירביא יד ךיז ןעהיצ ייז ןופ םענייא ןעבילק

 עטכידעג ןעשיווצ ןיבייל יד טרעבעג גנורָאּפ רעד ךָאנ ןעכָאװ

 -סיימ) רעדניק סקעז זיב סנייא ןופ ,רעסאוו א ןופ טנהָאנ ,רעמיוב

 -כילטרעצ סיורג טימ טעװעדָאה יז עכלעוו ,(3 זיב 2 ןופ סנעט

 יז טגנאפ םעדכאנ ןוא םישדח 6 רהעפעגנוא ייז טגיוז יז .טייק

 ןעו .םעד ןיא רהיא טפלעה בייל רעד ביור ןעגניירב ןָא ייז

 בייל רעד טזָאלראפ ,רעטנוא לעסיבַא ןעסקַאװ ךעלעבייל עגנוי יד
 .ןעמאזנייא ןַא רעדיו טרהיפ ןוא רעדניק ענייז טימ ןיבייל רעד
 ןעגנורָאּפ וצ טכארבעג ןעמ טָאה רענטרעג עשיגָאלָאָאז ןיא .ןעבעל

 יד ןופ ןערעוו עכלעוו ,רעדניק יד .סרעניט ןוא ןעבייל ןעשיווצ

 ּפָאק א ןעבָאה ייז .תובקנ זיולב ןענייז ןערָאבעג ןעגנורָאּפ עגיזָאד

 ןַא זיב טבעל בייל רעד  .רעגיט ַא ןופ רעּפרעק םעד ןוא בייל ַא ןופ

 ןעבייל עכנאמ ןעבעל טפאשנעגנאפעג ןיא .רהָאי 80 ןופ רעטלע
 .רהָאי 70 זיב

 תויח בױר-רעסַאוו עילימַאּפ רעד וצ -- .תויח בױר-רעסַאו

 ,ןעסָארלאוו יד ,ןעבייל-םי יד ,ןערעב-םי יד ,טניה-םי יד ןעגנַאלַאב

 טרעוו עילימַאפ עניזָאד יד .ערעדנַא ענינייא ןוא ,ןעטנאפלעה-םי יד

 תויח עלַא יד .עילימַאפ טניה-םי יד ןעמַאנ םעד טימ ןעפורעג ךיוא

 -ַאו ןיא ןעבעל ַא וצ טסאּפעגנוצ ןענייז עילימַאפ רעגיזָאד רעד ןופ

 ערעדנא יד ייב יו עבלעזיד ץנאג רעבָא ןענייז רענהייצ ערעייז ,רעס

 ערעדנא .תויח עדנעסע-שיילפ עשירעביור ןענייז ייז ןוא תויח-ביור

 ערעדנוזַאב א ןיא תויח בױר-רעסַאו יד סיוא ןעלייט ןעגָאלָאָאז

 תויח בױר-רעסַאװ (1 : ןעילימַאפ יירד טלַאהטנע עכלעוו ,גנונדרָא
 ,עקיד ,ןוא (ןערעיוא עכילרעסיוא) ןעלשומ-ןערעיוא ןעבָאה עכלעוו

 -עיוא ןהֶא תויח (2 ;ןעביילדםי ןוא ןערעב-םי יד יוװ ,סיפ עגנאל

 טימ תויח (8 ;טניה-םי יד יוװ ,סיפ עכאווש ןוא ןעלשומדןער

 -ראטש עכלעוו ,רענהייצ-קע עגנאל עסיורג טימ ,סיפ עגנאל ,עסיורג

 .סָארלאוו רעד יו ,ןעלשומ ןערעיוא ןהֶא ןוא ?ליומ ןופ סױרַא יז ןעצ

 טנערָאפ ןופ) רעּפרעק ךילנהע לעדניּפש ַא טָאה טנוה-םי רעד

 א ,רָאה עטאלג ,עטכידעג ,עצרוק ,(רעניד ןעטניה ְךָאנ ןוא רעקיד
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 טיירּפשראפ ןענייז ַאקירפַא ןופ ןעלייט ערעדנא ןיא ; ,דנעגעג
 וצ ךילנהע ןענייז עכלעוו ,ןעבײליּפַאק יד ןוא ןעבײל-לַאנענעז יד

 ,בייל רעזרעּפ רעד טיירּפשראפ זיא ןעיזַא ןיא .בייל-רעברעב םעד

 .ןעידניא זיב ןעיזרעּפ ןופ טיירּפשראפ זיא רע

 בייל רעדעי ןוא טרעדנוזענּפָא סנעטסיימ טבעל בייל רעד

 טּפָא ,ביור ןייז ןעכוז סױרַא טהעג רע ואוו ,טעיבעג ןייז טָאה

 ףיוא ןהעגוצסיורַא ןעמאזוצ ןעבייל ערהעמ ףיונוצ ךיז ןעביילק רעבָא

 טגיל גָאטייב .טכאנייב ביור ןייז ןעכוז טהעג בייל רעד געיעג

 א סיוא טבָארג רע ואוו ,טרָא ןעטצישעג ַא ןיא ןעטלאהאב רע

 ןעק רע יװ גנאל ױזַא ףיוא ךיז טלאה רע עכלעוו ןיא ,בורג עכַאלפ

 טלהיפ רע גנאל יװ ןוא זייּפש גונעג ןעניפעג דנעגעגמוא רעד ןיא

 ןופ טפאשראבכאנ רעד ןיא טּפָא ךיוא ךיז טצעזאב רע .,רעכיז ךיז

 טלירב ביור ןייז ןעכוז טכאנייב סױרַא טהעג רע ןעוו ,רעפרעד

 ןערעוו דנעגעגמוא רעד ןופ תויח עלַא סָאד ,קרַאטש ױזַא טפָא רע

 ןעוו רָאנ ,תולבנ ןייק טינ רע טסע ךילנהעוועג .טרעטיצענפיוא

 טיג בייל רעד .זייּפש ַא םהיא ייב הלבנ ךיוא זיא טיונ ןיא זיא רע

 טגנירּפש רע .סופ 30 רעביא ןופ עקערטש ַא רַאפ גנורּפש ַא טפָא

 ןייא טימ ןוא סקָא ןַא ןופ רעדָא דרעפ ַא ןופ ןעקור םעד ףיוא ףיױרַא

 ךיֹוא ןוא ןעלאקאש ןברק ןייז ןופ זלַאה יד ךרוד רע טסייב סיב

 .עּפַאל ןייז ןופ פאלק ןייא טימ רע טגָאלשרעד תויח ערעסערג

 רע טגנירּפש רענהייצ ענייז ןיא דניר ןענירהעי-ייווצ ַא גידנעטלַאה

 סגנאפנא רע טכייוו ןעשנעמ .ךיוה סופ 10 ןופ ןעקרַאּפ ַא רעכבירַא

 טרעוו שיילפ-ןעשנעמ טכוזראפ לָאמנייא טָאה רע ןעוו רעבָא ,סיוא

 ןעשנעמ ַא טנעגעגַאב רע ןעוו .ךילרהעפעג רהעז ןעשנעמ רַאפ רע

 10 ּפֶא ךיז טקור רע רָאנ ,ךיילנ ןָא טינ ייז רע טפיירג היח רעדָא

 גנורּפש א ןעבעג ןענעק לָאז רע זַא ,ייז ןופ טייוו טירט 12 רעדָא

 טביילב ןעמ ןעוו .ןָא טינ רע טפיירג גנורּפש א ןהֶא .ייז ףיֹוא

 ןעניוא יד ןיא גנערטש ןָא םהיא טקוק ןעמ ןוא גיהור ןהעטש

 ןעו .קעװַא טהעג רע ןוא גנורּפש םעד ןעכַאמ וצ טינ רע טנאוו

 עכלעוו ןיא ןערעגַאל .,ןערָאלרַאפ ןעמ זיא םהיא ןופ טפיולטנא ןעמ

 א ןעבענעג טָאה רע ןעוו .טינ רע טלַאפַאב רעייפ טנערב סע

 ןאד ,ןעננולעג טינ םהיא זיא סע ןוא ביור ןייז ןעננאפ וצ גנורּפש

 רעד .טפיולטנא רע רָאנ ,לָאמ ןעטייוצ א טינ רע טגנירּפש

 טכייוו רעניט רעד .םהיא ןופ רעטסיירד ןיימענלַא ןיא זיא רעגיט

 רעד .םהיא טימ ףמַאק ַא טּפָא ףיוא טמהענ רָאנ ,סיוא טינ םהיא
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 ?ייט רעטשרעטניה רעד סָאװ ,רעּפרעק ןעגיטפערק ,ןעצרוק ַא טָאה
 ,רָאה עגיבראפנייא עטַאלג עצרוק טימ ןעסקַאװַאב זיא םהיא ןופ

 ץזיב טסורב יד ןוא זלאה רעד ,?לייט רעטשרעדָאפ רעד דנערהעוו
 ,עווירג עטכידעג ,עגנַאל ַא טימ ןעסקאוואב זיא ןעקור ןעבלַאה
 סע  .תובקנ יד טינ ןוא עווירג ַאזַא ןעבָאה םירכז יד זיולב רעבָא
 ןעבָאה םירכז יד ךיוא סָאװ ,ןעבייל ןעטרַא ןאראפ ךיוא רעבָא ןענייז
 א טימ ךיז טגידנע בייל ןופ קע רעגנאל רעד .עווירג ןייק טינ

 .רָאה ?עטניב ןעקיד

 ערעדנא עלַא יוװ רעטלעקיווטנע זיא רעכלעוו ,בייל רעברעב רעד
 .ךיוה סופ יירד םורַא ןוא גנַאל סופ ףניפ רהעפעגמוא זיא ,ןעבייל

 עטיירב א טָאה רע .גנאל סופ ןעבלַאהטירד רעביא זיא קע ןייז

 -ראפ ןוא ןערעיוא עכילדנור ,ּפָאק ןעטיירב ןעסיורג ַא ,טסורב

 בלעג-ךילטיור זיא ריִלֶאק ןייז .ןעניוא עניילק גיסעמסינטלעה

 .בֹיְל ַא זופ רענהייצ ןוא ןעברַאש רעד -- .238 גנונכייצ

 -נני .ץראווש טימ טשימעג זיא עווירג ןייז .ןיורב-סַאלב רעדָא

 ןייק טינ ןעבָאה ייז ,גנאל סופ א רעביא ןענייז ןעבייל ענערָאבעג

 ןענייז ייז .קע ץיּפש ן'םיוא רָאה לעטניב ןייק טינ ךיוא ןוא עווירג

 סיפ יד ףיוא ןוא ּפָאק ן'פיוא ,רָאה עכיליורג ענילָאװ טימ טקעדאב

 יד ףיוא ןוא עיניל עצראווש ַא ןעקור ן'פיוא ,טקעלפענ ץראוװש

 -עוו ןעפיירטש יד טימ ןעקעלפ יד .ןעפיירטש עניד עצראווש ןעטייז

 םעד ןופ רהֶאי ןעטשרע םעד ןיא ןיוש ןעדנואוושראפ רעבָא ןער

 א סיוא םהיא טסקאוו רהָאי ןעטירד םעד ףיוא ןוא בייל ןעגנוי

 רעביא טיירּפשראפ ןעוועג לָאמַא זיא בייל-רעברעב רעד .עווירג

 ןופ ןעלייט עכנאמ ןיא זיולב ךיז רע טניפעג טציא ,ַאקירפַא ץנאג

 -מוא רעד ןיא ןוא ָאקָאראמ ,ןעירישזִלַא ,סינוט ןיא יוװ ,ַאקירּפַא
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 ןייז ןופ ּפַאלק ןייא טימ .טפארק עגידלאוונ ַא טציזַאב ןוא טיובעג

 ןעגָארטקעװַא ןעק רע ןוא ,היח עסיורג א ןעגָאלשרעד רע ןעק עַּפַאל

 עניטפערק ענייז טימ סקָא ןַא רעדָא דרעפ ַא רַאגָאז ,ןעשנעמ ַא

 ,טאלג ןוא ץרוק ןענייז לעפ ןייז ןופ רָאה יד .ליומ ןיא רענהייצ

 זיא בראפ-דנורג ןייז .רעננעל רָאה יד ןענייז ןעקַאב יד ףיוא

 .רעלעה ןעטייז יד ףיוא ןוא רעלעקנוד ןעקור ן'פיוא ,בלעג-טסָאר
 ,בייל-רעטניה ןייז ,סיפ יד ןופ ןעטייז עטסגינעווניא יד ,ךיוב ןייז

 .סייוו ןענייז ןעקַאב ענייז ןופ לייט רעטשרעטנוא רעד ןוא ןעּפיל יד

 לעקנוד זיא ,גנאל סופ ןעבלַאהטירד רעביא זיא רעכלעוו ,קע ןייז
 ךיז ןעהיצ טסורב רעד וצ ןוא ךיוב םוצ ןעקור ןופ ןוא טלעגנירעג

 .ןעפיירטש עצראווש עגערש

 ענעדיישרַאפ יירד ןיא ןעיזַא ןיא ךיז טניפעג רעניט רעד

 ןוא רעניט רעשילַאגנעב רעד ,רעניט רעשיריביס רעד ;ןעטרַא

 ןיא רעדָא רעדלעוו ןיא ףיוא ךיז טלַאה רע .רעניט ַאװַאי רעד

 עטניואוַאב וצ טנהָאנ טפָא טמוק רע .סעקינרַאטסוק עסיורג

 רהעז ןענייז ןעגנונעווַאב ענייז .טדעטש ןוא רעפרעד וצ ,רעצעלּפ

 רע ,דעימ גידנערעו טינ טייצ עגנאל ַא ןעפיו? ןעק רע ,עלענש

 עטיירב רעבירַא טמיווש ןוא רעמיוב ףיוא טקישעג רהעז טרעטעלק

 .טכאנייב יו גָאטייב ביור ןייז ןעכוז םורַא טפיול רע ,ןעכייט

 םהיא ןיא טזָאל ןוא גנורּפש ןעלענש ַא טימ ביור ןייז טלאפאב רע

 -נואוו יד סָאד טפארק ַאזַא טימ לעגענ עקראטש עפראש ענייז ןיירַא

 .ךילטיוט רעמיא טעמכ ןענייז ,ייז טימ טכאמ רע עכלעוו ,ןעד

 םעד ,טנאפלעה םעד רעסיוא ,היח ןייק טינ טעװענַאש רעגיט רעד

 טָאה רעניט רעד ןעוו .סקָא-לעפוב ןעדליוו םעד ןוא סורעצָאניהר

 רהעז ןעשנעמ םעד רַאפ רע טרעוו שיילפ-ןעשנעמ טכוזרַאפ לָאמנייא

 טימ ןעננאפעג טינ ביור ןייז טָאה רעניט רעד ןעוו .ךילרהעפעג

 ןייק טינ רהעמ רע טכאמ ,גנורּפש םענעטסָאמראפ ןעטשרע ןייז

 דליוו יו רָאנ .גנורּפש ןעטייווצ ַא טימ ןענגנאפ וצ סע עבָארַּפ

 סױרַא טינ ךָאד רע טגייצ ,טינ זיא רעגיט רעד גיטשרודטולב ןוא

 רע טכוז טגלָאּפרַאפ טרעוו רע ןעוו .טומ סיורג ןייק רהַאפעג ןיא

 .ןעפמעק וצ טינ רעבָא ,ןעפיולטנא וצ

 . ,רעדניק 8 זיב 2 ןופ טרעבעג ןוא געט 109 טגָארט ןירעגיט יד

 .רעדניק 5 ,ןעטלעז

 ,תויח יד ןופ גינעק רעד ןעפורעג טרעוו רעכלעוו ,בייל רעד

 רע .עילימַאפ-ץעק רעד ןופ דעילגטימ ַא יוװ רהעמ טינ ךיוא זיא
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 רעלענש ןייק טינ ןיא רע .ןעטרָאד טהור ןוא רעמיוב עסיורג יד

 ךיוא זיא רע .ןעגנורּפש עסיורג גיזיר ןעכַאמ ןעק רע רעבָא ,רעפיול

 רָאנ ןָאק רע עכלעוו ,תויח עלַא טעדרָאמ רע .רעמיווש רעטוג א

 ןוא ףָאש סעדַאטס ןיא ןעגנוטסיוורַאפ טכַאמ רע ןוא ,ןעמוקייב

 ,ןָא טינ ךילנהעוועג רע טפיירג ןעשנעמ ענעסקַאורעד רעדניר

 הבקנ יד  .רָאנ ייז טניפעג רע ואוו ,רע טביור רעבָא רעדניק

 .רעדניק 5 זיב 3 ןופ טרעבעג

 .רעהטנאּפ רעשיטַאיזַא רעד זיא טרעּפמעל םעד וצ ךילנהע

 רעבָא ,טרעּפמעל רענַאקירּפַא םעד ןופ רילָאק ןעבלעז םעד טָאה רע

 ןופ רעסערג לעסיבַא ךיוא ןיא רע .טקעלפעג שרעדנא זיא רע

 ןיא ךיז טניפעג רע .גנאל סופ בלַאה ַא סקעז םורַא זיא רע ,םהיא

 ןוא ןעיזא-יילק ,אניטסעלַאּפ ןיא ךיוא ,ןעיזַא חרזמ ןוא םורד

 .רעהטנַאּפ רעצרַאװש רעד ךיז טניפעג ןָאלייצ ןיא .זַאקװַאק

 יו ,יוב-רעּפרעק רעדנא ןַא ?עסיבַא טָאה רעהטנאּפדַאדנוז רעד

 -גנאל ַא ,זלַאה ערעגנעל א ,ּפָאק ןערענעלק ש טָאה רע .ערעדנַא יד
 טפָא זיא רעכלעוו ,קע ןעגנַאל ַא רהעז ןוא רעּפרעק ןעטקערטשעג
 עניילק ןענייז רעּפרעק ןייז ןופ ןעקעלפ יד .רעּפרעק ןייז יו רעגנעל
 ןעילב-ץראווש ַא טמוקַאב לעפ ןייז סָאד ,טכידענ ױזַא רעבָא

 ' .ץנאלנּפָא

 ,סיבריא רעד ,רעהטנאּפ רערענעלק ַא ךיז טניפעג ןעיזַא ןיא
 טָאה ,גנאל סופ 4 רהעפעגנוא ןיא רע .ןעפורעג טרעוו רע איו

 -עג רע .רָאה עגילָאװ עטלעזיירקעג ןוא קע ןעגנַאל ַא ,סיפ עכיוה

 ביור ןייז טלאפאב רע  ריביס זיב ןעיזַא-לעטימ ןיא ךיז טניפ

 .םיוב ַא ןופ נידנעגנירּפש סנעטסיימ

 ןעלייט עכילדיז יד ןיא ךיז טניפעג רעהטנַאּפ רערענעלק ַא ךָאנ

 םהיא טפור ןעמ .ןעיליזַארב-דרָאנ ןיא ןוא ַאקירעמַאד-דרָאנ ןופ

 -ניורב ןעקור ן'פיוא ,גנאל סופ 3 םורַא זיא רע .."ץאק-לעדראּפ , יד
 טימ טקערַאב זיא רע .סייוו ךילבלעגנ ךיוב ן'פיוא ןוא יורג-ךיל

 רע .ןעגניר עצראווש טָאה קע ןייז ןוא ןעקעלפ עצראווש ןעהייר

 ןוא תויח-גיוז טביור רע ואוו ,רעדלעוו עסיורג ,עטכידעג ןיא טבעל

 טכאמ ןוא ץַאלּפ ןעטניואווַאב ַא וצ ךיוא לָאמַא טמוק רע .לעניופ

 .ןערָאּפ ןיא טבעל רע .תופוע-זיוה יד ןעשיווצ ןעגנוטסיוורַאפ .ןָא

 .עילימַאפ-ץעק רעד ןיא היח עטסמַאזיורג יד זיא רעגיט רעד

 טנהָאנ ןופ ךיוה ַא ןוא סופ סקעז רעביא ןופ גנעל ַא טכיירגרעד רע

 קרַאטש טסרעסיוא ןיא רע .רענעלק ןענייז תובקנ יד .,סופ יירד
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 ןעוו ,לָאמ עטשרע סָאד .ןָא טינ וליפַא ךיז רע טרהיר תולבנ וצ

 טהעז רע ןעוו רעבָא ,םהיא ןופ רע טפיולטנא ןעשנעמ ַא טהעז רע

 םהיא רַאּפ ןעבָאה וצ ארומ ףיוא רע טרעה לָאמ עכילטע ןעשנעמ ַא

 -ןעשנעמ טכוזראפ לָאמ ןייא טָאה רע ןעוו ןוא ,ןָא םהיא טפיירנ ןוא

 ףיז טנָאי רע .ךילרהעפענ רהעז ןעשנעמ רַאפ רע טרעוו שיילפ

 עניברַאפ ףיוא .ערעדנַא עלַא ךָאנ יו רהעמ שיילפ-ןעשנעמ ךָאנ
 ןייא טיג רע ןעוו .עסייוו ףיוא יו ןָא רעכיג רע טלַאפ ןעשנעמ

 טכאמ ,ןעגנאפעג טינ סע טָאה ןוא ביור ןייז ףיוא גנורּפש ַא לָאמ

 ןעוו .ּפָא טערט רע רָאנ ,ןעגנירּפש וצ עבָארּפ עטייווצ ןייק טינ רע

 -סיימ רע טפיולטנא ןעניוא יד ןיא ןָא גנערטש םהיא טקוק ןעמ

 -אזוצ ןעכָאװ ענינייא רע טבעל טיײצ-סגנורָאּפ רעד ןיא .סנעט

 .רעדניק יירד זיב ייווצ ןופ טרעבעג עכלעוו ,הבקנ רעד טימ ןעמ
 .טרעדנוזענּפָא רע טבעל טייצ עגירביא יד

 רעד יו רעסערג סאווטע זיא (דרַאּפָאעל) טרעּפמעל רעד
 ןיא ןוא יוב-רעּפרעק ןיא םהיא וצ ךילנהע זיא רע רעבָא ,רַאונַאי

 -עקנוד ןעקור .םעד ףיוא ,בלעג ךילטיור סַאלב זיא רע .ןהעזסיוא
 ן'פיוא ןעקעלפ עדנור ךילגנעל ןוא ןעפיירטש עצרַאװש טימ ,רעל
 ןוא רעּפרעק-רעדָאפ םעד ףיוא ןעקעלפ עצראווש עניילק ,טכיזעג

 ףיוא ןעדנאר עצראווש טימ ןעקעלפ עבלעג-טיור ןוא סיפ יד ףיוא

 ,ןעטרעּפמעל ןאראפ ךיוא ןענייז סע .ןעטייז יד ןוא ןעקור םעד
 טעמּכ ךיז טניפעג רע .ץראווש ןעצנאג ןיא טעמכ ןענייז עכלעוו
 : .ַאקירפַא ץנאג ןיא

 רע .נולק ןוא טסיירד ,גיטפערק רהעז זיא טרעּפמעל רעד
 ףיוא ףױרַא טּפָא טרעטעלק ..ַאקירּפַא ןופ רעדלעוו יד ןיא טבעל
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 ,עצרוק טימ טקעדַאב זיא לעפ ןייז .ךיוה סופ בלַאה ַא ייווצ רעביא

 יד ןענייז ךיוב ןוא טסורב ,זלאה ןייז ףיוא .רָאה עכייוו ,עטכידעג

 -עלפ עצרָאװש טימ בלעג-ךילטיור זיא רע .,רעגנעל לעסיבַא רָאה

 עכלעוו ,ןעגניר עטעדנארעג ץראווש עטיור-ךילבלענ טימ רעדָא ,ןעק

 -ייז סע .ןעטקנוּפ עצראווש ייווצ רעדָא םענייא ןעטימ ןיא ןעבָאה

 ,ריִלָאק רעדנא ןַא טָאה לעפ רעייז סָאװ ןערַאוגַאי ןאראפ ךיוא ןענ

 ןיא ךיז טניפעג רַאוגַאי רעד .ץראווש טעמכ רַאגָאז ןענייז עכנאמ

 רע .אקירעמַא-דרָאנ ןופ ןעלייט עכילדיז יד ןיא ןוא ַאקירעמַא-דיז

 .ןעּפמוז ןֹוא ןעכייט ןופ סענערב יד ייב רעדלעוו יד ןיא טבעל

 ןיא ,סעּפעטס יד ןופ זָארג עכיוה יד ןיא ןעטלַאהַאב רע טגיל גָאטייב

2 

 טנעװא טרעוו סע ןעוו .רעמיוב עטכידעג ןעשיווצ רעדָא ןעליוה

 טעדרָאמ ןוא טגנאפ רע .ביור ןייז ףיוא סױרַא ךיז רע טזָאל
 -רליש ןוא ןערָאטאנילַא ךיוא יו תויח-גיוז ערעסערנ ןוא ערענעלק

 רָאנ ךיז ןענעק טפארק ןייז טימ .קראטש רהעז זיא רע .ןעטארק

 קרַאטש ןענייז םישוח ענייז .סרעגיט ןוא ןעבייל ןעכיילגרַאפ

 רעטוג ַא ןוא רעמיווש רעטונג ַא ןיא רע ,ףרַאש ןוא טלעקיווטנע

 רהעז זיא רע .קנילפ ןוא ?יטש ,טכייל ןיא גנאנ ןייז ,רערעטעלק

 ןוא דרעפ ,היפ ןעשיווצ ןעגנוטסיווראפ ןָא טכאמ ןוא שירעביור

 רעבָא ,קיטש ןייא זיולב רע טעדרָאמ ןיימעגלַא ןיא .ןעלזע-ליומ

 .ןברק ןייז ןופ שיילפ םעד ןופ טינ רע טסע לָאמ ייווצ יו רהעמ
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 ףיוא ,ךילסייוו זיא ךיוב ןייז ןוא זלַאה ןופ לייט רעטשרעדָאפ רעד

 יד ףיוא ןוא קעלפ ןעצראווש ַא רע טָאה פיל רעטשרעביוא ןייז
 ןיא טבעל רע .ןעלזניּפ רָאה עניציּפש ןערעיוא יד ןופ ןעציּפש
 עניילק טגנאפ רע .ןעידניא ןוא ַאקירפַא ןופ ןעשינעטסיוו יד

 .רליוו רהעז זיא ןוא ןעלגיופ ןוא תויחדניוז

 ַא טכיירגרעד רע .סקול-ףלָאװ רעד זיא רעסערג דנעטיידַאב

 רהעז זיא ,סופ בלַאה ַא ייווצ ןופ ךיוה ַא ןוא סופ 4 ןופ גנעל

 -ענוצ עגנאל ,סיפ עקראטש ,עכיוה גיסעמלעטימ ,טיובעג גיטפערק

 ךעלטניב ענימרעפ-לעזניּפ עניציּפש עצרַאוװש טימ ןערעיוא עטציּפש

 ןייז ףיוא סעצנָאװ עגנאל ,ןערעיוא ענייז ןופ ןעציּפש יד ףיוא רָאה
 רעטשרעביוא רעד  .דרָאב ןעגיציּפש-ייװצ א ןוא פיל רעטשרעביוא

 "יורג רעדָא ןיורב-טיור ,יורנ-ךילטיור זיא רעּפרעק ןייז ןופ ?ייט

 -יירק יד ןוא ןעּפיל ענייז ,זלַאהרעדָאפ ןייז דנערהעוו ,טקעלפעג ןיורב

 ןוא טלעגנירעג זיא קע ןייז .סייוו ןענייז ןעניוא ענייז םורַא ןעז
 ןיא טיירּפשראפ זיא סקול-ףלָאװ רעד .ץיּפש ןעצרַאװש ַא טימ
 רע .ןעיווַאנידנאקס ןיא ןוא ,דנאלסור ןיא סרעדנוזַאב ,אּפָארייא

 טַפֶא ךיוא ךיז טזייווַאב רע רָאנ ,רעדלעוו ןיא ףיוא ךיז טלַאה

 ןוא רעגנירּפש רעטנעכייצעגסיוא ןַא זיא רע .רעפרעד ןופ טנהָאנ

 העימשה שוח ןוא היארה שוח ןעפרַאש ַא רהעז טָאה ,רערעטעלק
 רע טהעג ביור ןייז ףיוא .גיטכיזרָאפ ןוא ערטיכ רהעז זיא ןוא
 "ניוז ערענעלק ענעדיישרַאפ ןוא ,ןעלגיופ טגנַאפ רע ,טכַאנייב

 טעדרָאמ ןוא ,ןעשריה עניילק ןוא ףָאש ךיוא טלַאפַאב רע .תויח
 רעבָא ,סיוא רע טדיימ ןעשנעמ .ןעסעפיוא ןעק רע לעיפיוו רהעמ

 ךיז רע טנידייטראפ טעדנואווראפ רעדָא ןעפירגעגנָא טרעוו רע ןעוו

 ןעכָאװ 10 טרעבעג הבקנ יד .ךילרהעפעג טרעוו ןוא גיטומ רהעז
 ןופ שיילפ סָאד .רעדניק יירד זיב ייווצ ןופ גנורָאּפ רעד ךָאנ

 .טצעשעג רהעז טרעוו ?עפ ןייז ןוא קאמשענ רהעז זיא סקול-ףלָאװ
 -סקופ רעדָא סקול-ראלָאּפ רעד ךיז טניפעג ַאקירעמַא דרָאנ ןיא

 .טקעלפעג ךאווש ןוא יורג-רעבליז ךילניורב זיא ל?עפ ןייז .סקול

 .סקול-ףלָאװ רעד יװ טבעל רע
 תויח עשירעביור רהעמ ןוא ערעקרַאטש ,ערעסערג דנעטיידַאב

 סע עכלעוו וצ ,ץעק-רעהטנאּפ יד ןענייז עילימַאפ-ץעק רעד ןיא
 "נאּפ יד ןוא ןערַאונַאי יד ,(ןעדרַאּפָאעל) ןעטרעּפמעל יד ןעננאלאב
 .ןערעהט

 ןוא גנעל יד סופ ףניפ ןופ טנהָאנ זיא רַאונַאי רענַאקירעמַא רעד
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 ייז .ךילרהעפעג ןערעוו ןוא גיטומ רהעז ךיז ייז ןענידייטראפ ןעפ

 -נאפעג ןיא .טניה עטסערג יד טימ ךיירגלָאפרע ךיוא ןעפמעק
 .ץעק-זיוה יווװ זיוה םוצ וצ ךיז ייז ןענהעוועג טפאשנעג

 -יידַאב זיא עכלעוו ,ץַאק עדליוו ַא ךיז טניפעגנ ןעידניא ןיא

 -עגנוא ןיא יז ."ץאק-גרעווצ , יד רהיא טפור ןעמ .רענעלק דנעט

 ןוא שירעביור רהעז זיא יז רעבָא גנאל סופ ןעבלַאהטרעדנָא רהעפ

 ךיז טרהענ ןוא רעמיוב ףיוא סנעטסיימ טבעל יז .גיטשרודטולב

 .ןעלגיופ טימ ךילכעזטּפױה

 ךיוא טגנאלַאב עילימַאפ-ץעק רעד ןופ תויח ערענעלק יד וצ

 .ןעטרַא עגינייא ןעריטסיזקע סע ןעכלעוו ןופ סקניל רעדָא סקול רעד

 ןוא ןעיזַא ןוא ַאקירפַא ןיא טבעל רעכלעוו ,סקול-ּפמוז רעד

 ןיא סנעטסיימ ,ןעטּפיגע ןיא טיירּפשראפ קרַאטש ךילמעיצ זיא

 ,גנַאל סופ ןעבלַאהטירד רהעפעגמוא זיא ,ןעדנעגעג עניּפמוז ,עכַאלפ

 טָאה ,ּפָאק ןעסיורג גיסעמלעטימ ַא ,סיפ עצרוק גיסעמסינטלעהראפ

 ןיא ךיוב ןייז ,ןעפיירטש עלעקנוד טימ לעפ עיורג ךילניורב ַא
 ,ץיּפש ןעצרַאװש ַא טימ ןוא טלעגנירעג לעקנוד זיא קע רעד ,בלעג

 רע .,ץאק רעסיורג א וצ ךילנהע רהעז ןהעזסיוא ןייז ןיא זיא ןוא

 טגנאפ רע .טכאנייב ןוא גָאטייב זייּפש ןייז ןעכוז םורַא טפיול

 -נןעמ .לעגיופ ערעדנא ןוא ןעביוט ,רענהעה ,ןעזָאה ,ןעצַאר ,זיימ

 ךיז טזָאל ןוא ץעק טימ ךיז טרָאּפ רע .ןָא טינ רע טפיירג ןעש

 .זיוה םוצ ןענהעוועגוצ

 .סקול-ּפמוז רעד יוװ רענעלק סאווטע זיא סקול-ןעטסיוװ רעד

 .טקעלפעג טינ ןוא טיור-ןיורב רעדָא בלעג-לעקנוד זיא לעפ ןייז



- 
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 ןענייז סיפ עטשרעטניה ערהיא .קע ןייק טינ טָאה עכלעוו ,ץַאק

 .טלעקיווטנע קרַאטש רהעז ןענייז ןוא עטשרעדָאפ יד יװ ,רעננעל

 ןוא ךילדעימרענוא ןוא טנעכייצעגסיוא טרעטעלק ןוא טגנירּפש יז

 ארטַאמוס ןיא .ןעלגיופ יד ןעשיווצ ןעננוטסיווראפ ןָא טכאמ

 גנוי ןענייז ייז ןעוו ,זיולב ןעקע ןעבָאה עכלעוו ,ץעק ןַארַאפ ןענייז

 ןוא ןעדנואוושראפ קע רעד טרעוו רעבָא זייווכעלסיב ,ןיילק ןוא

 יד .טינ קע ןייק ןעצנאג ןיא ייז ןעבָאה סיוא ןעסקַאװ ייז ןעוו

 טפָא ןענעק עכלעוו ,ןעטייהקנארק ענעדישראפ ןופ ןעדייל ץעקדזיוה

 -תענושמ ןופ ךיוא ןעדייל ייז ,ןעשנעמ וצ ןערעוו טקעטשעגנָא

 .ךילרהעפעג זיא ץַאק ענ'ענושמ ַא ןופ סיב ַא .טייהקנארק

 ייז .סיורג ךילמעיצ ןענייז ץעק-דלאוו רעדָא ץעק-דליוו יד
 ןופ טנעהָאנ ןוא סופ ןעבלַאהטירד רעביא ןופ גנעל ַא ןעכיירגרעד

 ןעבָאה ןוא טיובעג גיטפערק ןענייז ייז .ךיוה סופ ןעבלַאהטרעדנָא

 טימ טקעדַאב ןיא לעפ רעייז .ּפָאק ןעקיד ,ןעסיורג ךילמעיצ ַא

 ןוא יורג-ץראווש םירכז יד ייב ןענייז עכלעוו ,רָאה עטכידעג עגנאל

 טימ בלעג-טיור זיא טכיזעג סָאד .יורגךילבלעג תובקנ יד ייב

 ןעלעקנוד ןעגנַאל ַא ךיוא ןעבָאה ייז .ןעפיירטש עצראווש רעיפ

 ףיוא ןעפיירטש-רעווק עלעקנוד ערערהעמ ןוא ןעקור ן'פיוא ףיירטש

 סיפ יד ,טקעלפעג ץראווש ,ךילבלענ זיא ךיוב רעייז .,ןעטייז יד

 ןלאה ןופ לייט ןעטשרעדָאפ םעד ףיוא ,ןעפיירטש עצראווש ןעבָאה

 יד .ןעגניר עצראווש קע ן'פיוא ןוא קעלפ ןעסייוו א ייז ןעבָאה

 ןיא רעסיוא ,אּפָארייא ץנאנ רעביא טיירּפשראפ ןענייז ץעק-דלאוו

 רעדלעוו עטכידעג ןיא סנעטסיימ ןעבעל ייז .ןעלייט עכילדרָאנ יד

 עטסוּפ ןיא ןעטסענ ערעייז ךיז ןעכַאמ ייז .ןעדנעגעג עגיגרעב ןיא

 ןיא רעדָא ,סעקינראטסוק ןעשיווצ ןעזלעפ ןופ רעכעל ןיא ,רעמיוב

 -עזַאב טייצ-רעטניוו .,ןעסכַאד ןוא ןעסקופ ןופ ןעליוה ענעזָאלרַאפ

 ןַא טרהיפ ץַאק-דלאוו יד .סרעיישיייה ןיא טפָא ךיוא ךיז ייז ןעצ

 ןעכוז סױרַא יז טהעג טכאנייב .ןעבעל ןעמַאזנייא ,ןעטרעדנוזעגּפָא

 יז רעבָא ,ןעצַאר ןוא ןיימ ןענייז בױר-טּפיוה רהיא .ביור רהיא

 עגנוי ךיוא ןוא סעקילָארק ,ןעזָאה ,תופועדזיוה ,ןעלגיופ ךיוא טגנאפ

 לירּפַא ןיא ןוא רַאורבעפ ןיא ךיז טרָאּפ יז .שיפ ןוא ןעשריה

 .רנילב געט ענינייא ןעביילב עכלעוו ,רעדניק 6 זיב 5 ןופ יז טרעבעג

 ייז טנידייטראפ ןוא רעדניק ערהיא וצ יירט סגירביא טינ זיא יז

 רַאפ .ץעק-זיוה טימ ךיוא ךיז טרָאּפ יז .רהאפעג ַא ןיא טינ

 -ירגעגנָא ןערעוו ייז ןעוו רעבָא ,ארומ ץעק-דלאוו יד ןעבָאה ןעשנעמ
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 -בלַאה יז טמוק טסברעה ןיא .רעמוז ןיא ךילנהעוועג סע טוט יז
 .ןעזָאלרַאפ טָאה יז סָאװ זיוה םעד וצ קירוצ טעדליוורַאפ

 -סָאמעג טימ ,ךילרעיצ ,םַאזגנַאל ,ךילנהעוועג ,טהעג ץַאק יד

 -יול לענש ךיוא רעבָא ןעק יז .זָאלשיורעג ןוא ?יטש ,טירט ענעט
 .ךיוה סופ 10 טּפָא טגנירּפש יז .,ןעגנורּפש עסיורג ןעכַאמ ןוא ןעפ
 רעמיא ךיז יז טהערד טלַאפ יז ןעוו ןוא קנילפ רהעז טרעטעלק יז

 .ןהעטש ןעביילב ןוא סיפ ערהיא ףיוא ןעלַאפ לָאז יז זַא ,ױזַא סיוא

 .חירה שוח ןעפרַאש ַא ךיוא ןֹוא רעהעג ןעפרַאש ַא רהעז טָאה יז

 ןעטסערג םעד טימ ףמַאק ַא ףיוא טמענ ,גיטומ ןוא טסיירד זיא יז
 סרעדנוזַאב ,ךיז ןעשיווצ ךיוא טפָא ךיז ןענָאלש ץעק יד .טנוה
 -ניירפַאב םיטניא רהעז יז טרעוו ןעשנעמדזיוה יד טיס .טכאנייב
 -רַאװרענוא ץנאנ טפאשדניירפ ןעטימ ןיא יז ןעק טפָא רעבָא ,טעד
 .ןעסייב ןוא ןעלערק ןעגנאּפנָא טעט

 טינ ןעגנאפ ןעצַאר ;זיימ ןענייז ץעק ןופ ןייּפש-טּפיױה יד

 לָאמא ךיוא ןעגנַאפ ייז .ןעצַאר רַאפ ארומ ןעבָאה עכנאמ ,עלַא
 ,ןעלגיופ ייז ןעגנאפ רעבָא רעטפע .ןעגנאלש ןוא ןעשעדקע ,שערפ

 .שיפ ןעננאפ ךיוא ןעהעג ןוא סעקילָארק ןוא ןעזָאה רַאגָאז ןעלַאּפַאב

 רעדָא רַאורבעפ עדנע ןיא ץעק יד ייב טייצ-סגנורָאּפ יד
 טרעבעג גנורָאּפ רעד ְךָאנ געט 99 .ינוי גנַאּפנָא ןוא ץרעמ גנַאפנָא

 ףיוא ןהעז ןָא ןעננאפ עכלעוו ,ךעלצעק עדנילב 6 זיב 9 ןופ ץַאק יד

 -ייטראפ ןוא רעטומ עיירט ַא רהעז זיא ץַאק יד .גָאט ןעט9 םעד

 ךיוא ייז ףרַאד יז .טומ ןוא טייהנעבעגרעביא סיורג טימ ייז טניד
 טניפעג רע ןעוו ,ףיוא ייז טסע רעכלעוו ,רעטָאק ןופ ןעגידייטראפ

 יז טזייוו רעדניק ערהיא טגיוז ץַאק יד סָאװ ,טייצ רעד ןיא .ייז

 עגנוי ערעדנַא וצ ךיוא טפַאשדניירפ ןוא דיילטימ סיורנג סױרַא
 טימ טעמרָאק ןוא ףיוא ןַאד טסַאּפ יז .תויח עזָאלפליה עניילק

 עגנוי רַאגָאז ןוא ןעזָאה עניילק ,ךעלטניה עניילק טייקכילטרעצ סיורג
 .ןעצַאר ןוא זיימ

 ןעשיווצ ןעסַאר ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענייז טקרעמַאב ןיוש יו
 -ניואוועג עבלעזיד ןעבָאה ייז ןופ עטסיימ יד רעבָא ,ץעק-זיוה יד

 ענעזָאלעגּפָארַא טימ ץַאקדזיוה ַא ןַארַאפ זיא ַאניכ ןיא .ןעטייה

 -עמרָאק רעזעניכ יד .רָאה עכייוו-ןעדייז עגנַאל טימ ןוא ןערעיוא

 טָאה ץאקז-ארָאגנא יד .שיילפ רעייז ןעסע ןוא ץעק עגיזָאד יד ןענ

 רעדָא ןעכילבלעג ,ןעכילסייוו ןופ ,רָאה עכייוו-ןעדייז ,שננאל רהעז

 א ךיז טניפעג ןאמ ?עזניא םעד ףיוא ,רילָאק ןעכילסייוו-יורג
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 ערעייז ןעגעוו ןעטלעז ךיז ןערעמיק םירכז יד ,סרעטומ עיירט ןוא
 ,סרעדנוזַאב ,ףיוא ייז ןעסע ןוא רַאגָאז ייז ןעלַאפַאב טפָא ,רעדניק
 .דנילב ךָאנ ןענייז ייז ןעוו ,טרובעג רעייז ןופ געט עטשרע יד ןיא

 -ץעק רעד ןופ היח עטסעטיירּפשראפ ןוא עטסעטנַאקַאב יד
 יז ץַאק עדליו טרַא רעכלעוו ןופ .ץַאק-זיוה יד זיא עילימַאפ

 יז זַא ,ןָא רעבָא טמהענ ןעמ ,רעכיז ןעצנַאג ןיא טינ זיא ּפֶא טמַאטש
 טרעוו יז יװ ,ץַאק עשיבונ רעדָא ,ץַאק-בלאפ רעד ןופ טמַאטש
 זיא ןוא דנאטשוצ ןעדליו ַא ןיא טבעל עכלעוו ,ןעפורעג ךיוא
 ןעטשרעביוא םוצ זיב ןעטּפינע ןוא אניטסעלַאּפ ןופ טײרּפשרַאפ

 יעגוצ טכייל ךיוא ךיז טזָאל ץאק בלאפ יד .סולינ ךייט ןופ לייט

 . יר ןעוועג ץַאק יד זיא רעטּפיגע עטלַא יד ייב .זיוה םוצ ןענהעוו
 טפארטשַאב זיא ץַאק ַא טע'גרה'עג טָאה סע רעוו ..היח עטסנילייה

 -עגרָאפ זיא טסאב ןיטעג עשיטּפינע יד .,טיוט ן'טימ ןערָאװעג
 א ןופ ּפָאק םעד וצ ךילנהע זיא סָאוו ,ּפָאק-ןעצַאק ַא טימ טלעטש

 ןעמ עכלעוו ,ץעק ןופ ןעגנודליבּפָא ערעדנא יד ךיוא .ץַאק-בלַאֿפ

 וצ ךילנהע ןענייז רעלעמקנעד עשיטּפינע עטלַא ףיוא ןענופעג טָאה
 טיירּפשראפ ץאק:-בלאפ יד זיא ןעטּפינע ןופ .ץַאק בלאפ רעד

 ךיז ןעבָאה ןעטרָאד .ןַאּפַאי ןוא ַאניכ ןיא יוװ ,ןעיזַא ןיא ןערָאװעג
 ערעדנא טימ ץַאק-בלאפ רעד ןופ ןעגנורָאּפ ךרוד ,טנייש סע יוװ

 -נעכירג ןוא םיי . ... .ץעק ןעסַאר עיינ טרעדלישעג ץעק ןעטרַא
 ןעצנאג ןיא ןעוועג טרעדנוה-רהאי ןעט4 םוצ זיב ץַאק יד זיא דנאל
 -ראפ ךיוא ץַאק-זיוה יד ךיז טָאה רעבָא רעטעּפש טנַאקַאבנוא

 -נוה ענינייא טימ טשרע .דנאלנעכירג ןוא ןעילַאטיא ןיא טיירּפש

 ערעדנַא יד ןיא טיירּפשראפ ךיוא ךיז יז טָאה רעטעּפש רהָאי טרעד
 ןיא ןערָאװעג טכארבעג הירפ ךיוא זיא יז .אּפָארייא ןופ רעדנעל

 עלַא טינ זַא ,רעבָא טנייש סע .ןעילַארטסיױא ןיא ןוא ַאקירעמַא
 טהעז סע יוװ ,ערעדנא ,ץַאק-בלאפ רעד ןופ ּפָא ןעמַאטש ץעקדזיוה
 .ץעק-דלַאװ טימ ןעגנורָאּפ ענעדישרַאפ ןופ ןעמַאטש ,סיוא

 רענינעוו ךס א ןעבעל-זיוה רהיא ךרוד ךיז טָאה ץַאק"זיוה יד
 ןופ ןעבילבענ ?עיפ ךָאנ זיא רהיא ןיא .דנוה רעד יו טרעדנעעג
 רענינעוו זיא ץַאק יד .טייקגידנעטשטסבלעז-דלַאװ רענילָאמַא רער

 יז .טנוה רעד יו ,טבעל יז עכלעוו ייב ןעשנעמ יד וצ ןעדנובעגוצ

 -ראפ טּפָא .ןעשנעמ יד וצ יוװ זיוה םעד וצ ןעדנובעגוצ רהעמ זיא
 ןוא ,טבעל יז עכלעוו ןעשיווצ ןעשנעמ יד ןעצנאנ ןיא יז טזָאל

 .טייצ ערעגנעל ַא ןעטרָאד טביילברַאפ ןוא דלַאװ ןיא קעװַא טפיול
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 -מעל ,ןערעגיט ,ןעבייל יד ,ץעק עדליוו יד ,ץעקיזיוה יד ןעגנאק

 ןעבָאה ,.וו .זַא .א ,סאמוּפ ,ןעסקול ,ןערעהטנָאּפ ,ןערַאוגַאי ,ןעטרעּפ

 -לעטימ ,קע ןעגנאל א ,ולאה ןעצרוק ןעקרַאטש  ַא ,ּפָאק ןעדנור ַא

 רעיפ ןוא עטשרעדָאפ יד ןיא רעגניפ ףניפ טימ סיפ עכיוה עגיסעמ

 עכלעוו ,(לעגענ) ןעלערק עפראש ,עקרַאטש ,עטשרעטניה יד ןיא

 -סייר עקרַאטש  ןערעוװו ןעניוצעגסיוא ןוא ןעגיוצעגנייא ןענעק

 יד ןוא ןעציּפש יירד וצ ןעבָאה עטשרעביוא יד עכלעוו ןופ ,רענהייצ

 טיוה עגיטרַאנרָאה עגיטסרָאש עטרַאה ַא ,ייווצ וצ עטשרעטנוא

 ףיוא ןעהעג ייז .גנוצ רעייז ןופ טייז רעטשרעביוא רעד ףיוא

 רעפיול עלענש ןענייז ייז .זָאלשיורעג ןוא ?יטש ,רעגניפ ערעייז

 א ןעגנירּפש ןענעק ייז ןופ עכנאמ .רעגנירּפש ערַאברעדנואוו ןוא

 "רעק רעייז ןופ רעננעל לָאמ 19 זיב 10 ןופ ןיא סָאװ ,עקערטש

 -יוש עטוג ךיוא ןוא רערעטעלק עטוג ךיוא ןענייז עכנאמ .רעּפ

 סָאד רהעז טינ ייז ןעבעיל ןײמעגלַא ןיא ?ייוו ,טיונ ַא ןיא רעמ

 טימ ןענעק ןעטרַא ערעסערג יד ,גיטפערק רהעז ןענייז ייז .,רעסַאװ

 ייז ןוא ,היח עסיורג א ןעגָאלשרעד עּפַאל רעייז ןופ ּפַאלק ןייא
 ערעייז .אשמ עסיורג רהעז ַא ןעּפעלשקעװַא ליומ רעייז טימ ןענעק

 רעד ןופ תויח ערענעלק יד ייב .טלעקיווטנע טוג רהעז ןענייז םישוח

 ןוא ךילגנעל ןעגיוא יד ןופ ןעלּפַא ץראווש יד ןענייז עילימַאפ-ץעק

 -לַאּפש עניד יו סיוא ןהעז ייז זַא ,לָאמש ױזַא ייז ןערעוו גָאטיײיב

 ערעייז ןערעוו ןרָאצ ןיא רעדָא ,שינרעטסניפ רעד ןיא רעבָא .ןעט

 ערעייז ףיוא ןעבָאה ייז .דנור ןעצנַאנ ןיא טעמכב ןעלּפַא-ץראווש

 עגנאל ,ןעניוא ערעייז רעביא ךיוא עכנאמ ,ןעּפיל עטשרעביוא

 עטסיימ יד .ןענַאגרָא-להיפ פלַא ייז ןענעיד עכלעוו ,רָאה עפייטש

 ייז ןוא חירה שוח ןעטלעקיווטנע ןעקרַאטש ַא רהעז ןעבָאה ייז ןופ

 -אפאב ביור רעייז .ןעמולב ןוא ןעצנאלפ עדנעקעמש טוג ןעבעיל

 א ןברק רעייז ןעלעווק ייז ןופ עכנאמ .גנורּפש ַא טימ ייז ןעל

 רעדייא ,םהיא טימ ןעלעיּפש ךיז ןעטלָאװ ייז יװ ,טייצ עסיוועג

 ןעגנאפעג טינ ביור רעייז ןעבָאה ייז ןעוו .םהיא ןעטיוט ייז

 עטייווצ ןייק טינ סנעטסיימ-ייז ןעכַאמ ,גנורּפש ןעטשרע ן'טימ
 רעד ןופ תויח עטסערג יד וליפַא ןעבָאה ןעשנעמ ראפ .עבָארּפ

 לָאמ רֶאּפ ַא רעבָא ןעבָאה ייז ןעוו .ארומ סגנאפנא עילימַאפ-ץעק

 ךיז ייז ןעגָאי ,טגעיזַאב םהיא ןוא ןעשנעמ ַא ןעלַאפַאב טריבורּפ

 -עבעג תובקנ יד .ערעדנא עלַא ךָאנ יו רהעמ שיילפ-ןעשנעמ ךָאנ

 עכילטרעצ רהעז ןענייז ייז ןוא ,רעדניק סקעז זיב סנייא ןֹופ ןער
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 ,רָאה עיורג-ךילנירג עגנאל טימ טקעדַאב זיא לעפ ןייז ,טיובעג ניט

 .ץראווש קע ןופ דנע ןוא סיפ יד ןוא רעלעקנוד ןעקור ןוא ּפָאק רעד

 ךאלדלעוו רהָאר-ףליש עטכידעג ןעשיווצ טסענ ןייז ךיז טכאמ רע

 -עקערש רהעז ןיא רע .ךעלמיוב עטכידעג עניילק ןעשיווצ רעדָא

 טננאפ ןוא גָאטייב םורַא טפיול רע .ערטיכ ןוא גיטכיזרָאפ ,ניד

 ןעליטּפער ערעדנא ןוא ,ןעגנאלש ,ןעלגיופ ,תויח-ניוז עניילק

 -ןעביוט ןוא ןענייטש-רענהיה ךיוא טלַאפַאב רע .וו .זַא .א ,םירעוו

 "ניוז ןופ .ןעסעפיוא ןעק רע יו רהעמ לעיפ טעדרָאמ ןוא ןעטסענ

 רעייז ,טולב סָאד סיוא זיולב רע טניוז תופוע ןוא ןעלניופ ,תויח

 רע .רעייא ןופ רעבַאהבעיל ַא ךיוא זיא רע .טינ רע טסע שיילפ

 סיב רעד טינ טדאש םהיא סָאװ ,טימרעד שיטסירעטקאראכ זיא

 ,ןעטּפױהַאב ןעטּפינע ןופ רענהָאװנייא יד .ןעגנאלש עגיטפינ ןופ

 זַא ןוא ,ייז טסע ןוא ןעלידָאקָארק ןופ רעייא יד סיוא טכוז רע זַא

 -ָאקָארק עדנעּפָאלש ןופ זלַאה םענעפָא םעד ןיא ןײרַא טכירק רע

 .ייז טיוט ןוא ןעליד
 זיא רעכלעוו ,ןאמיינכיא ןא ךיז טניפעג ןעידניא-חרזמ ןיא

 'ננאל סופ ייווצ יו רעגינעוו זיא רע .ןעשיטּפינע םעד ןופ רענעלק

 זיא לעפ ןייז .רעּפרעק ןייז יוװ גנַאל ױזַא טעמכ זיא קע ןייז ןוא
 טנָאי רע .ךילצראווש סיפ יד ןוא רעלעקנוד ּפָאק רעד ,יורג-רעבליז

 ,גנאלש-ןעלירב רעניטפינ רעד ךָאנ סרעדנוזַאב ,ןעגנאלש ךָאנ ךיז
 רע .טינ םהיא טדאש טפינ רהיא .ןרענ רהעז טסע רע עכלעוו

 -סיוא קעווצ םעד רַאפ רעזייה יד ןיא ןעטלאהעג ןעידניא ןיא טרעוו

 .ןענאיּפראקס ןוא ןעגנאלש ,ןעצַאר ,זיימ ןעטָארוצ

 "ןָאלעמ , ןעמַאנ םעד טימ גנוטַאג ןאמיינכיא רעד ןופ רענייא

 -אדנא ןיא טיירּפשראפ ןזיא רע ,אּפָארייא ןיא ךיוא ךיז טניפעג

 -לעקנוד ןופ ,גנאל סופ יירד רעביא זיא רע .ןעינַאּפש ,ןעיזיל

 ןופ דנע רעד .זָאנ ןוא סיפ עטלעקנירּפשעג לעה ,ריִלָאק ןעיורג

 ךיוב ןוא זלאה ןופ ?ייט רעטשרעדָאפ ןייז ןוא ץראווש זיא קע ןייז

 .טעקַאנ ןעצנאג ןיא טעמב זיא

 רהעפעגנוא ןעגנאלאב "ץעק , עילימַאּפ רעד וצ -- .ץעק יד
 ,ןעלייט-טלעוו עלַא רעביא טיירּפשראפ ןענייז עכלעוו ,ןעטרַא 0
 יד ןענייז עילימַאפ-ץעק רעד ןופ תויח יד ,ןעילַארטסיױא רעסיוא

 -ביור ןופ גנונדרָא רעד ןיא רעסע-שיילפ ענעכָארּפשעגסיױא עטסיימ

 -וצ ןוא תויח עגיטולב-םעראוו ךילכעזטּפיוה ןעלַאפַאב ייז .תויח

 -אב סע רעכלעוו וצ ,עילימַאפ-ץעק רעד ןופ תויח יד .ייז ןעסייר
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 ,יורג זייוונעהייר זיא יז .רעּפרעק רהיא יוװ גנַאל ױזַא ,סופ ייווצ

 ןיא זיא קע רהיא ןוא טקעלפעג לעקנוד ץראווש ןוא ךילניורב-בלעג

 ערערהעמ ףיוא ןוא ַאניכ ןיא ,ןעידניא ןיא ךיז טניפעג יז .ןעגניר

 .ןעלזניא עשיטַאיזַא

 עכילדיז יד ןיא טיירּפשראפ זיא עכלעוו ,ץַאק-רעטסניג יד

 ענעבירשַאב רעהירפ יד יו ,רענעלק ןיא ,אּפָאריײא ןופ ןעלייט

 בלַאה ַא ,גנַאל סופ ןעבלַאהרעדנָא רהעפעגמוא זיא יז .ץַאק-טעביצ

 ןעגיציּפש א טימ ּפָאק םעניילק ַא ,קע ןעגנַאל א טימ ךיוה סופ
 רעטנוא ,טקעלפעג ץראווש ,יורג ךילבלעג ןיא ?עפ רהיא .קונש

 טהעג יז .טלעגנירעג סייוו קע רעד ןוא טקעלפעג סייוו ןעניוא יד

 עניילק ענעדישרַאפ טגנאפ יז ,טכאנייב ביור רהיא ןעכוז סיױרַא

 זײּפש-טּפיוה רהיא .ןעביוט ןוא תופוע-זיוה טלאפאב ןוא תויח

 טרעוו ץאק-רעטסנינ רעד ןופ לעפ יד .,ןעצַאר ןוא זיימ רעבָא זיא

 .טצעשעג רהעז

 א 2 : י :

 .ץַאק-טעביצ ַא -- .299 גנונכייצ

 ,ןאמיינכיא רעד ךיוא טגנאלַאב עילימַאפ ץַאק-טעביצ רעד וצ

 .ןעיזַא-טסעוװ ןיא ןוא ַאקירפַא-דרָאנ ןיא טיירּפשרַאפ זיא רעכלעוו

 ךילנהע גינעוו ןהעזסיוא ןעכילרעסיוא ןייז ןיא זיא ןאמיינכיא רעד

 ,קונש ןעגיציּפש ַא ,ּפָאק םעניילק ַא טָאה רע .ץעק-טעביצ יד וצ

 עכילנעווַאבנוא טימ סיפ ענידרעגניפ-ףניפ עגירדינ ,ןערעיוא עצרוק

 םייב ןיא רעכלעוו ,קע ןעגנאל ַא ,(ערַאבהיצקירוצ טינ) לענענ
 ןיא טנעכערעגניירא טרעוו ןאמיינכיא רעד .קיד רהעז לעצרָאװ

 ,עזירד-טעביצ רעד בעילוצ ךילכעזטּפױה עילימַאפ ץעק-טעביצ רעד

 / .טָאה רע סָאװ
 ס'הערּפ , ןעפורעג טרעוו רעכלעוו ,ןאמיינכיא רעשיטּפינע רעד

 וא ,ךיוה סופ בלַאה ַא רעביא ,גנאל סופ ייווצ רעביא זיא ,"ץַאר

 -פערק רהעז זיא רע .גנאל סופ בלאהרעדנָא זיא סָאװ ,קע ןַא טימ
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 ןעבעל ליוה ןייא ןיא .ךיז רַאפ סיוא ןיילַא טבָארג רע עכלעוו
 .ןעמַאזוצ ףלעוו-דרע ערערהעמ

 ךילמעיצ א זיא "ץעק-טעביצ , עילימַאּפ יד -- .ץעק-טעביצ

 -נַא .ןעטרַא 100 ךרע ןַא טימ ןעגנוטַאג 9 טלַאהטנע יז .עסיורג
 .ןעגנוטַאג 30 ןיא ןייא רַאגָאז ץעק-טעביצ יד ןעלייט ןעגָאלָאָאז ערעד

 סיפ ענידרעגניפ-ףניפ ןעבָאה עילימַאפ ץעק-טעביצ רעד ןופ לייט ַא

 רעד ןופ רעדילגטימ יד ןופ עכנאמ .עגידרעגניפ-רעיפ לייט ַא ןוא

 יַאבנוא ןעבָאה עכנאמ ןוא לעגענ ערַאבהיצקירוצ ןעבָאה עילימַאפ
 ַא ןעבָאה ץעק-טעביצ יד .לעגענ (ערַאבהיצקריױצ טינ) עכילגעוו
 -יּפש ,עצרוק ,קונש ןעגיציּפש ַא ,קע ןעגנַאל ַא ,רעּפרעק ןעכילגנאל

 -סייר עקראטש ןוא סיפ עצרוק ,ןעגיוא עסיורג-לעטיס ,ןערעיוא עניצ

 -ניה) םוטקער רעייז ןעשיווצ ןעבָאה ייז ןופ עטסיימ יד .רענהייצ

 עכלעוו ,עזירד ַא ןענַאגרָא עכילטכעלשעג ןוא (גנונעפע ביילרעט
 -לעוו ,ףָאטש ןעכילנהע-בלאז ןעכילבלעג ַאזַא ךיז ןופ סיוא טלייט
 טרעו רעכלעו ףָאטש רעד .ןיורב רעטעּפש טרעוו רעכ
 ךילנהע ,חיר ןעקרַאטש ַא רהעז טָאה ,"טעביצ , ןעפורעג

 טצונַאב לעיפ רהעז טעביצ טנעלפ לָאמַא .(םאזיב) סושָאמ וצ
 -רַאּפ עכנאמ ןיא טכיורבעג סע טרעוו טציא ,ןעניצידעמ ןיא ןערעוו
 רעטְלַא רעד ןיא זיולב טיירּפשראפ ןענייז ץעק-טעביצ יד .,ןעמויפ

 .ָאטינ ייז ןענייז ַאקירעמַא ןיא ,טלעוו

 טָאה ,גנאל סופ ייווצ רעביא זיא ץַאק-טעביצ רענַאקירּפַא יד
 ױרג-שַא זיא לעפ רהיא ,ןעקור ן'פיוא ןוא זלַאה ן'פיוא רָאה עגנאל

 ןופ ןעטייז יד ףיוא ,טפיירטשעג ןוא טקעלפענ ןיורב-ץראווש ןוא
 -ץראווש טימ טלעננירעגמורַא קעלפ ןעסייוו ןעגנַאל ַא יז טָאה זלַאה
 רנע ןייז ןוא ,ןעגניר עצראווש טָאה קע ןופ ?עצרָאװ רעד ,ןיורב
 ,ביור רהיא ןעכוז דנעװַא ןיא סױרַא טהעג יז .ןיורב-"ץראווש זיא

 ןעטסענ-לעניופ ןופ רעייא יד טביור ,תויח-גיוז עניילק טגנאפ יז
 .טכורפ ןוא ןעלצרָאװ ךיוא טסע יז ןוא |

 -ַאקירּפַא יד יו רעסערג סאווטע זיא ץַאק-טעביצ עשיטַאיזַא יד
 טױר-טסָאר ?עקנוד ןוא בלעג-ךילניורב זיא רעּפרעק רהיא ,עשינ
 רהיא ,טקעלפעג סייוו זיא ּפָאק רהיא ,טפיירטשעג ןוא טקעלפעג

 טיירּפשראפ זיא יז .טלעגנירעג קע רהיא ןוא ,ךילסייוו זיא ךיוב
 .טעביצ ןעטסעב םעד סױרַא טינ יז ןוא ןעידניא חרזמ ןיא

 טימ ץאק-טעביצ רעדנא ןַא ךיוא טיירּפשראפ זיא ןעיזַא ןיא
 רהעפעגנוא ,קע ןעגנַאל ַא רהעז טָאה עכלעוו ,"עסַאר , ןעמָאנ םעד
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 .טירד ןוא גנאל סופ 4 רהעפעגנוא זיא ענעיה עטקעלפעג יד

 -ענ ןיורב ןוא יורגךאלסייוו זיא לעפ רהיא  .ךיוה סופ ןעבלַאה

 עַלַא יד ןופ רעקרַאטש זיא ןוא גיטפערק רהעז ןיא יז .טקעלפ

 .טסיירד רהעז יז זיא גירעגנוה זיא יז ןעוו .ןענעיה ןעטרַא ערעדנא

 -קאוורע לָאמַא ךיוא טלַאפַאב ןוא רעדניק קעװַא רַאגָאז טביור יז

 םורד ןיא ןוא חרזמ ןיא טיירּפשראפ זיא יז .ןעשנעמ ענעס

 | .ַאקירּפַא

 .עטקעלפעג יד יוװ רענעלק סאווטע זיא ענעיה עטפיירטשעג יד

 טפיירטשעג זיא ,רָאה עגנאל טימ ןעסקאוואב זיא עכלעוו ,לעפ רהיא

 יז ,ןעפיירטש עצרַאוװש ןוא עיורג-סייוו ךילבלעגנ טימ רעווק רַאפ

 ץנאג רעביא טיירּפשראפ זיא ןוא ,ןערעיוא עטעקַאנ עסיורג טָאה

 וצ טנעהַאנ טפֶָא טמוק יז .ןעיזַא ןופ לייט ַא ןיא ןוא אקירפַא

 ןוא תולבנ טימ ךילכעזטּפיוה ךיז טרהענ ,ןעננונהָאװו עכילשנעמ

 יז ןוא ןָא טינ לָאמנייק יז טפיירג ןעשנעמ .גידעקערש רהעז זיא

 .םירבק ןייק ףיוא טינ ךיוא טבָארג

 -ײדַאב זיא ,אקירפַא-דיז ןיא טבעל עכלעוו ,ענעיה עניורב יד

 -םיירטשעג רעד ןופ ןוא ענעיה רעטקעלפעג רעד ןופ רענעלק דנעט

 .רָאה עגנאל יז טָאה ןעקור ן'פיוא ןוא ןיורב זיא לעפ רהיא .רעט

 -עגסיורַא ןערעוו עכלעוו ,תולבנ טימ ךילכעזטּפיױה ךיז טרהענ יז

 יז טלַאפַאב גירעגנוה רהעז רעבָא זיא יז ןעוו ,םי ןופ ןעפראוו

 .ףָאש סעדַאטס

 זיולב טגנאלַאב "ףלעוו-דרע , עילימַאּפ רעד וצ -- .םלעוו-דרע
 -ניירא טפָא ןערעוו ףלעוו-דרע יד .,ןעטרַא יירד טימ גנוטַאג ןייא

 ייז וצ ןענייז ייז ?ייוו ,ןענעיה ןופ עילימַאפ רעד ןיא טנעכערענ

 ךרוד ןעדיישרַאפ ןענעיה יד ןופ רעבָא ןענייז ייז .ךילנהע רהעז

 עכלעוו ,סיפ עטשרעדָאפ ערעייז ךרוד ןוא רענהייצ-סייר ערעייז

 .רעגניפ ףניפ וצ ןעבָאה

 ןעלייט עכילטסעוו יד ןיא טיירּפשראפ זיא ףלָאוװ-דרע רעד

 -םיירטשעג רעד וצ ךילנהע רהעז סיוא טהעז רע .ַאקירפַאדדיז ןופ

 טָאה ,גנאל סופ בלאה א יירד רהעפעגנוא זיא רע .ענעיה רעט

 ן'פיוא רָאה עגנאל ,קע ןעגיצלעּפ ןעננאל-?עטימ ַא ,ןערעיוא עסיורג

 ןעפיירטש עצראווש טימ ,רילָאק ןעכילבלעגזסַאלב ןופ ןיא ,ןעקור

 רעד .דנע-קע ןעצראווש ַא ןוא ּפָאק עצראווש א ,ןעטייז יד ףיוא

 טלַאפַאב רע ,טכאנייב ביור ןייז ןעכוז סױרַא טהענ ףלָאוװ-דרע

 ,ליוה ַא ןיא טקעטשראפ רע טניל גָאטייב .ףָאש ךילכעזטּפױה
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 א ייב יו ,ןעציּפש ייווצ טימ רענהייצ-סייר עטשרעטנוא ,ןענ;

 -ּפָארַא ןעטניה ךָאנ א ןוא ּפָאק ןעכילנהע:-ףלָאװ ַא ןעבָאה ייז .ןיאק

 םורק ןענייז ןענעיה יד ןופ סיפ עטשרעדָאּפ יד .ןעקור םענעזָאלעג

 ןוא קיד ןיא רעּפרעק רעייז .עטשרעטניה יד יוװ רעכעה ןוא

 ןעקור רעייז ףיוא ןענייז עכלעוו ,רָאה עטכידעג טימ ןעטקַאװַאב

 ענגנאל טימ ןעסקאווַאב ןוא ץרוק זיא קע רעייז .רעננעל לעיפ

 עמורק ןוא ןערעיוא עכילסעה ,עסיורג ןעכבָאה ייז .,רָאה עטכידעג

 ןעקראטש רהעז ַא ךיז ןופ סױרַא ןעזָאל ןענעיה יד .ןעניוא
 עמהענעגנאנוא רהעז ,עדנעסייר א ןעבָאה ןוא ךורעג ןעלעביא

 די- -

 עי =
== -- 

 .ענעיה ַא --- .998 גנונכייצ

 רעייז ןעכוז סױרַא ןהענ ןענעיה עכילנהעוועג יד .םיטש עדנעכַאל

 ןענייז עכלעוו ,רעצעלּפ וצ ךיז ןרעטנהענרעד ייז ,טכאנייב זייּפש

 .םירזח עגנוי ןוא ןעגיצ ,ףָאש ןעלַאפַאב ןוא ןעשנעמ ןופ טנהָאװַאב

 רעד ייז ףיוא טכאמעג רָאנ טרעוו סע יוװ רעבָא ןעפיולטנא ייז

 -רעק עטיוט זיא זייּפש עטסעטבעילַאב רעייז .ףירגנא רעטסנעלק

 יד .טליופוצ וליפַא ןענייז ייז ןעוו ,ןעשנעמ ןוא תויח ןופ רעּפ

 יד ייז ןופ סױרַא ןעמהענ ןוא םירבק ףיוא טפָא ןעבָארנ ןענעיה

 ןעיזא-טסעוו ןוא-דיז ןיא טיײרּפשראפ ןענייז ייז .רעּפרעק עטיוט

 ןוא ליוה א סיוא טבָארג הבקנ יד .ַאקירפַא ןיא סרעדנוזַאב ןוא

 ' .רעדניק 4 זיב 3 ןופ ןעטרָאד טרעבעג
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 רעד .קע ןעגיצלעּפ ןעגנַאל ַא טימ ,ךיוה סופ ןעבלַאהטרעדנָא ןוא
 ,רעלעקנוד ןעקור ן'פיוא ,בלעג-יורג גיצומש זיא ?עפ ןייז ןופ ריִלָאק
 ןעטשרעדָאפ םעד ףיוא ןוא טיור סַאלב סיפ ןוא סעקלָאּפ יד ףיוא

 ןיא טבעל לאקאש רעד  .ךילבלעג-סייוו ךיוב ןוא זלַאה ןופ ?ייט

 ןוא ייקרעט ןיא ,ַאקירּפַא-דרָאנ ןיא ,ןעיזַא-טסעוװ-דרָאנ ןוא-טסעוו
 רע ןוא טכאנייב ביור ןייז ףיוא סױרַא טהעג רע .ןעיצַאמלאד ןיא

 רהעמ טעדרָאמ ןוא תופוע ,ףָאש טלַאפַאב רע .שירעביור רהעז זיא
 ןילַאקַאש יד .ארומ רע טָאה ןעשנעמ ראפ .ןעסעפיוא ןעק רע יו
 יז ואוו ,רעדניק 8 זיב 8 ןופ ץַאלּפ םענעגרָאבראפ א ןיא טרעבעג
 עכלעוו ,ןעלאקאש עגנוי .טייצ םישדח ייווצ ייז טימ טביילבראפ
 .טניה טימ ךיז ןערָאּפ ,טפאשנעגנאפעג ןיא ןעגיוצרע ןערעוו

 ךיוא טרעוו רע יו ,טנוה-ןעּפעטס רעדָא ,טנוה-ןענעיה רעד
 רעדייא ענעיה ַא וצ ךילנהע רהעמ ןעבעל טרא ןייז ןיא זיא ,ןעפורעג
 -וצ ,עילימַאפ-טנוה רעד וצ טנעכערעג רעבָא טרעוו רע ,טנוה ַא וצ

 -טנוה רעד ןופ תויח יד ייב יװ ןענייז עכלעוו ,רענהייצ ענייז בעיל
 ןוא ַאקירפַא ןיא טיירּפשראפ זיא טנוה-ענעיה רעד .עילימַאפ
 רעביא זיא רע .היח עניטשרוד-טולב ןוא עשירעביור ַא רהעז זיא
 ןעגנאל-?עטימ ַא טָאה ,ךיוה סופ ייווצ ןופ טנהָאנ ,גנאפ סופ יירד

 עטעקַאנ טעמב ,עטלעטשעגפיוא ,עכילרנור ,עסיורג ,קע ןעגיצלעּפ

 רעגניפ רעיפ וצ ןעבָאה עכלעוו ,סיפ עכיוה גיסעמ-לעטימ ,ןערעיוא

 לעפ ןייז .ךורעג רעלעביא ןַא רהעז םהיא ןופ ךיז טרעה סע ןוא
 ןעזָאל טניה-ךענעיה יד .טקעלפעג בלעג ןוא ץראווש ,סייוו זיא

 40 זיב 20 ןופ תונחמ ןיא ביור ףיוא סױרַא ,ךילנהעוועג ,ךיז

 ןעדרָאמ ןוא ףָאש סעדַאטס ןוא ןעּפָאלעטנא ןעלַאפַאב ייז .קיטש

 ייז יו רהעמ לעיפ ןעדרָאמ ייז .טשרוד-טולב רעטסערג רעד טימ

 תונברק ערעייז ןופ רעכייב יד ףיוא ןעסייר ייז .ןעסעפיוא ןענעק
 יד .ןעשנעמ ךיוא ןעלַאפַאב ייז .דייוועגניא םעד זיולב ןעסע ןוא

 יז סָאװ ,ל?יוה ַא ןיא לָאמנייא טימ רעדניק 10 זיב טרעבעג הבקנ

 ערהיא יז טזָאל רהאפעג ַא רהיא טהָארד סע ןעוו .סיוא טבָארג

 : .טפיולטנא ןוא רעדניק

 טגנַאלַאב סע .עניילק ַא זיא ןענעיה עילימַאפ יד -- .ןענעיה
 -סירעטקאראכ יד .ןעטרַא יירד טימ גנוטַאנ ןייא זיולב רהיא וצ

 ןעהעג ייז :עדנעגלָאפ יד ןענייז ןענעיה יד ןופ סנעכייצ עשיט

 טינ ,סיפ עגידרעגניפ-רעיפ עגנַאל ןעבָאה ,רעגניפ ערעייז ףיוא

 -יּפש יירד טימ רענהייצ-סייר עטשרעביוא ,לעגענ ערַאבהיצקירוצ
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 ,ןענעיב ,סעקושז ,ןעקירעשייה ,זיימ טגנאפ רע .נָאטייב זייּפש
 -ריה עגנוי ,ּסעקילָארק ,ןעזָאה ,תופוע-זיוה ,ןעלגיופ-דלאוו ,םירעוו

 רַאגָאז ,תולבנ ןרעג ךיוא טסע רע סעקַאר ןוא שיפ ךיוא ןוא ןעש
 -רעמיוב) טסביוא ןופ רעבאה-בעיל ַא זיא רע .ןעסקופ ןופ תולבנ יד

 -ענמוא רעד ןיא .רענטרעג-טכורפ טּפָא טכוזַאב רע ןוא (טכורפ
 ואוו ,ץַאלּפ ַא ןיא .טינ לָאמ ןייק רע טביור טסענ ןייז ןופ דנעג

 לעיפ טעדרָאמ רע ,שירעביור רהעז רע זיא רעכיז ךיז טלהיפ רע

 א ןײײמעגלַא ןיא ןיא סקופ רעד .ןעסעפיוא ןעק רע יװ רהעמ

 סרעדנוזַאב רע 'זיא גירעגנוה ןיא רע ןעוו רָאנ ,היח עטסיירד
 ךיז טרָאּפ רע .םַאזנייא ,ךילנהעוועג ,טבעל סקופ רעד .טסיירד
 סנעטסיימ רָאפ טמוק גנורָאּפ יד .ץרעמ זיב רַאונַאי עדנע ןופ

 ןעביילק סע ואוו ,סקופ םעד ןופ גנונהָאװ רעשידרע-רעטנוא רעד ןיא
 רעדָא ?ירּפַא עדנע .הבקנ ןייא םורַא םירכז ערערהעמ ףיונוצ ךיז
 עכלעוו ,רעדניק 12 זיב 2 ןופ ןיסקופ יד טרעבעג יַאמ גנַאפנָא
 רעד ןופ ןערעװו ךעלסקיפ עננוי יד .דנילב געט 10 זיב ןענייז

 ךילטרעצ רהעז ,סקופ ןופ רַאנָאז טייצ עטשרע יד זיא ,ןיסקופ

 סקופ רעד ךיז טדיישוצ רעטעּפש .ןעניוצרע ןוא טסאּפעגפיוא
 -ניק יד ןופ גנוהיצרע יד .טרעדנוזעגּפָא טבעל ןוא רָאּפ ןייז טימ
 ייז טגניירב יז .ןיסקופ רעד רַאפ ןעצנאג ןיא ןאד טביילב רעד

 עננוי יד ןָא ןעגנאפ ילוי ןיא .ןעלניופ ןוא סעקושז ,שערפ ,זיימ

 גנוטיײלגַאב רעד טימ רעדָא געיעג ףיוא ןהעגסיורַא ןיילַא ךעלסקופ

 ןיא רעטומ רעייז טימ ייז ןעזָאלרַאפ ילוי עדנע .,רעטומ רעייז ןופ

 יד ןעשיווצ רעטומ רעד טימ ןעבעל ייז ןוא ליוה רעייז ןעצנאג
 טסָברעה עדנע .רעדלעפ האובת ןיא רעדָא דלַאװ ןופ רעמיוב
 ןעבעל רעייז ןערהיפ ןָא ןעגנאפ ןוא רעטומ רעייז טימ ךיז ייז ןעדייש

 .רהָאי 16 זיב 12 ןופ רעטלע ןַא טבעלרעד סקופ רעד  .ךיז רַאפ

 סע עכלעוו ןופ ,ןעטייהקנארק עלַא טעמכ ןעפרָאװרעטנוא זיא רע
 םענעגושמ א ןופ סיב רעד ךיוא .תעגושמ ךיוא ,טניה יד ןעדייל

 .עיבאפארדיה טכאזרוארַאפ סקופ

 ןופ ןעטרא ענעדיישראפ הייר עצנַאג ַא ןַארַאפ ןענייז סע
 .סייוו זיב ץראווש ןופ ,ןערילָאק ענעדיישראפ ןופ ןוא ןעסקופ

 םעד ןופ סרעדנוזַאב ,טצעשעג רהעז טרעו סקופ ןופ לעפ יד

 .סקופ-רעבליז םעד ןופ ןוא סקופ יולב
 לעיפ ןעטייהניואוועג ןוא ןהעזסיוא ןייז ןיא זיא ?ַאקאש רעד

 גנאל סופ ןעבלַאהטירד רהעפעגנוא זיא רע .סקופ םוצ ךילנהע
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 סנעטסיימ ןענייז ,גנורָאּפ ַאזַא ןופ ןערָאבעג ןערעוו עכלעוו ,רעדניק

 .טניה וצ יוװ ףלעוו ֹוצ ךילנהע

 טָאה רע ,ףלָאװ םעד ןופ רענעלק דנעטיידַאבי זיא סקופ רעד

 .ןעבראשיּפָאק ןערעגנעל ַא ןוא םהיא ןופ קונש ןערעניציּפש ַא ךיוא

 רעד .קע ןעניצלעּפ ןעטיירב ,ןעגנאל א ןוא סיפ עגירעדינ טָאה רע

 סופ א יו רהעמ סאווטע ןוא גנאל סופ יירד רהעפעגנוא זיא סקופ

 ,עזירד א רע טָאה קע ןייז ןופ טייז רעטשרעביוא רעד ףיוא .ךיוה

 .חיר ןעטכעלש א רהעז ןופ טייקניסילפ א סױרַא טיג עכלעוו

 ןופצ יה ןיא ךיז ןעניפעג ןעסקופ עטסנהעש ןוא עטסערג יד

 א טימ ךילטיור זיא סקופ ןעכילנהעוועג ןופ ריִלָאק רעד .ןעדנעגעג

 יד ןיא סרעדנוזַאב ,ןעדנענעג-םורד יד ןיא  .גנוריטַאש רעיורג

 רעכַאװש ,רענעלק ןעסקופ יד ןענייז ,רעצעלּפ עניּפמוז ןוא עכַאלפ

 .טיור רעגינעוו ןוא

 טרעו רע יו ,סקופ-טיור רעדָא ,סקופ רעכילנהעווענ רעד

 ןיא ,ַאקירפַא-דרָאנ ןיא ,אּפָארייא ןיא טיירּפשראפ זיא ,ןעפורעג

 -רָאּפ טבעל הע .ַאקירעמַא-דרָאנ ןיא ןוא ןעיזַא-דרָאנ ןוא-טסעוו

 ךיז טביילק רע .ןעטלאּפש-ןעזלעפ ןוא ןעליוה עפעיט ןיא זייוו

 רעווש זיא סע ןעכלעוו וצ ,ץַאלּפ ַא ןיא טסענ ןייז סיוא רעמיא

 רע ,טסענ ןייז ןעבָארג וצ ןיילַא טינ רעבָא טבעיל רע .ןעמוקוצוצ

 ,ליוה ַא ןיא ךיז רע טצעזַאב ךילנהעוועג .טיונ ןיא זיולב סע טוט

 םעד ןיא ךיז רע טצעזאב טפָא ןוא ןעזָאלרַאפ טָאה סכאד א סָאװ

 םהיא ייב טנהָאװ רע ןוא סכַאד ַא ןופ טניואווַאב טרעוו סָאװ ?יוה

 ױזַא ,טָאה סקופ א ןופ גנונהָאו עשידרע-רעטנוא יד .תונכש ןיא

 ןעטייז ערערהעמ ךיוא ,גנאננײא-טּפיוה א רעסיוא ,סכאד ןופ ,יוװ

 -ראפ טרעוו רע ןעוו ,ךיז טעװעטַאר סקופ רעד עכלעוו ךרוד ,ןעריט

 עטכעלש ןיא זיולב ףיוא סקופ רעד ךיז טלַאה ?יוה ןייז ןיא .טנלָאפ
 ןוא טייצ-סגנורָאּפ רעד ןיא ,געט-רעמוז עסייה יד ןיא ,ןערעטעוו

 ערהיא ןעהיצרע ןוא ןעגיוז ףראד (עכעסקופ) ןיסקופ יד גנַאל יוװ
 ןיא ןוא דלַאו ןיא םורַא סקופ רעד טפיול רעבָא ױזַא .רעדניק

 .טבאגַאב רהעז גיטסייג ןוא ךילרעּפרעק זיא רע .רעדלעפ-האובת

 טזייוו ןוא ןורכז ןעטנעכייצעגסיוא ןַא טָאה ,גיטכיזרָאפ רהעז זיא רע

 סױרַא סקופ רעד טהעג ךילנהעוועג .דנאטשראפ לעיפ רהעז סיױרַא

 ךיוא יו ,רעבָא ,רעטרע עמאזנייא ןיא .טכאנייב געיעג ןייז ףיוא

 זיא דרע יד ןעוו ,רעטניוו ןעטלַאק ןיא ןוא רעמוז ןעטימ ןיא

 ןייז ןעכוז סױרַא ךיוא ךיז רע טזָאל ,יינש ןעפעיט ַא טימ טקעדַאב
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 סױרַא ךיז ןעזָאל ןוא תונחמ עסיורג ןיא ףיונוצ ךיז ייז ןעביילק
 ךיז טזייו רעדלעוו עמַאזנייא ןיא זיולב .נעיעג ףיוא ןעמַאזוצ

 ןעדנעגעג עטרעקלעפַאב ןיא דנערהעוו ,גָאטייב ךיוא ףלָאװ רעד
 -עטלעהַאב ןייז ןופ סױרַא טהעג ןוא ןעטלַאהַאב גָאטייב רע טגיל
 רע .שירעביור רהעז זיא ףלָאװ רעד .,ל?עקנוד טרעוו סע ןעוו ,שינ

 ךיוא טסע רע .ןעמוקייב ןעק רע עכלעוו ,תויח עלַא ןָא טפיירג

 -נהענ רע טמוק רעטניוו ןיא ןוא טסברעה ןיא .טכורפ ןוא תולכנ

 ןוא ,ןעשנעמ טימ טניױאווַאב ןענייז עכלעוו ,רעצעלּפ יד וצ רעט

 טלאפאב רע .טדעטש ןיא ןוא רעפרעד ןיא טּפָא ךיז טזייווָאב

 -פיוא ןעק רע יוװ רהעמ ?עיפ טעדרָאמ ןוא דרעפ ןוא רעדניר ,ףָאש

 ףלָאװ רענלעצנייא ןא טלאפַאב דרעפ ןוא רעדניר ףיוא .,ןעסע
 טימ ןעמַאזוצ זיא רע ןעוו ,סנעטסיימ ייז טלַאפַאב רע .ןעטלעז

 אלו א עי 6 גנונכייצ

 רעסיוא ,סיוא ךילנהעוועג ףלעוו יד ןעכייוו ןעשנעמ .ףלעוו ךָאנ
 ןוא ןעיורפ .רעגנוה ןופ טגיניײּפעג קרַאטש רהעז ןערעוו ייז ןעוו

 טינ יא ףלָאװ רעד ןעוו .רענעמ יו ןָא רעכיג ייז ןעפיירג רעדניק

 גירעגנוה רעבָא זיא רע ןעוו ,גידעקערש ןוא גייפ רע זיא נירעננוה

 .ּפָא טינ ךאז ןייק רַאפ ךיז טקערש ןוא טסיירד רהעז רע ןיא

 ןעטימ זיב רעבמעצעד עדנע ןופ ףלעוו ייב זיא טייצ-סגנורָאּפ יד

 הבקנ יד טרעבעג גנורָאּפ רעד ךָאנ נעט 64 רעדָא 62 .רַאורבעפ

 דנילב ןענייז עכלעוו ,רעדניק 9 זיב 8 ןופ ץַאלּפ ןעטצישעג ַא ןיא

 סע .ףעלעטניה עניילק יװ ךיז ןעמהענַאב ןוא ןעכָאװ יירד זיב

 גירנעטשלָאפ ןענייז ייז זיב טייצ רהָאי ייווצ יו רהעמ טמהענ

 19 רעדָא 12 ןופ רעטלע םעד זיב ןעבעל ףלעוו .ןעסקאוועגסיוא

 יד .טניה טימ ףלעװ ךיז ןערָאּפ טפאשנעגנאפעג ןיא .רהָאי
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 10 זיב 4 ןופ גנורָאּפ רעד ְךָאנ געט 63 ןיא טרעבעג גיוצ יד .טלעק

 .ביוט ןוא דנילב ןענייז עכלעוו ,ךעלטניה 18 רַאנָאז לָאמ סעכנַאמ

 .ןערעה געט 14 רעדָא 12 ךָאנ ןוא ןהעז ןָא ייז ןעגנאפ געט 9 ךָאנ

 .טַאנָאמ ףניפ עדעי (גידעגָארט טרעוו) "ךיז טפיולרַאפ , גיוצ יד
 -סיוא ןעצנאג ןיא טעמב טייצ רהָאי ַא ןיא ןענייז ךעלטניה עגנוי יד
 טניה יד ןעגנַאפ רהָאי 12--10 ןופ רעטלע םעד ןיא .ןעסקַאװעג

 ַא טנוה ַא רַאפ זיא רהָאי 14 .טייקכאווש-רעטלע ןופ ןעדייל ןָא

 טניה ןעוו ,עלעפ רָאפ רעבָא ןעמוק סע .רעטלע רעכיוה רהעז
 .רהָאי 24 ןזיב רַאגָאז רעדָא 18 זיב ןעבעלרעד

 יד .ןעטייהקנארק ענעדישראפ ןופ ןעדייל טניה-זיוה יד
 ןופ סיב ַא ןופ .תעגושמ זיא ערעייז טייהקנַארק עטסכילרהעפענ

 עיבאפארדיה טייהקנארק יד ךיז טלעקיוטנע טנוה םענעגושמ ַא
 .ךילרהעפעג-סנעבעל זיא עכלעוו ,(טכוז-רעסַאוו)

 "עגנוא ןיא רע .גנוטַאגטנוה רעד וצ טגנאלַאב ףלָאװ רעד
 עכיוה ךילמעיצ ,ךיוה סופ יירד ןופ טנהָאנ ,גנאל סופ 4 רהעפ

 עטלעטשעגפיוא עגיציּפש ,עטיירב ,קע ןעגירָאה-ננאל ,סיפ ערַאד

 ןעסיורג א וצ ךילנהע ןהעזסיוא ןעצנאג ןייז ןיא זיא ןוא ,ןערעיוא
 ַא טימ ,בלעג-יורג ךילנהעוועג ןיא ףלָאװ ןופ לעפ יד .טנוה
 רעד זיא ןרעטש ןייז ףיוא ןוא ךיוב ן'פיוא .גנושימ סעכילצרַאװש

 יד ףיוא ,יורג-ּףילסייוו טּפֶא ,רעלעה סאווטע לעפ ןייז ןופ רילָאק
 רהעמ א לעפ ןייז ןופ רילָאק רעד טָאה רעמוז ןיא .,ךילבלעג ןעקַאב

 .עכילבלעג רהעמ א רעטניוו ןיא דנערהעוו ,גנוריטַאש עכילטיור

 טגיינעג רהעמ לעפ ןייז ןופ ריִלָאק רעד זיא רעדנעל ןופצ יד ןיא
 יד .ץראווש וצ רהעמ רעדנעל םורד יד ןיא דנערהעוו ,סייוו וצ

 -ערג סנעטסיימ ןענייז ןעדנעגעג עגיגרעב ןיא ןעבעל עכלעוו ,ףלעוו
 -ייז ייז ,דנַאל-ךַאלפ ףיוא ןעבעל עכלעוו ,יד יו ,רעקרַאטש ןוא רעס
 ןענייז ףלעוו יד .גיטשרוד-טולב ןוא שירעביור ךיילג רעבָא ןענ

 ןופ עמַאנסיוא רעד טימ ,אּפָארייא ץנַאנ רעביא טיײרּפשרַאפ
 ךיוא ןענייז ייז ,טָארעגסיױא ייז טָאה ןעמ ואוו ,רעטרע ענינייא

 יד .אקירעמַא דרָאנ ןיא ןוא ןעיזַא ןופ ןעלייט ןיא טײרּפשרַאפ
 -נעגעג עכנאמ ןיא ,רעדלעוו עטכידעג ןיא ףיוא ךיז ןעטלַאה ףלעוו
 ןיא ףיוא ךיז ייז ןעטלַאה ,רעדנעל-םורד יד ןיא ,אּפָארייא ןופ ןעד

 -הירפ ןיא .רעדלעפ האובת ןיא רַאגָאז ןעינַאּפש ןיא ןוא ,סעּפעטס
 ייווצ וצ לָאמא ,זייווגיצנייא םורַא ייז ןעפיול רעמוז ןיא ןוא גניל

 רעטניוו ןיא ןוא ןעילימַאפ ןיא ייז ןעבעל טסברעה ןיא ,יירד וצ ןוא
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 ייז .עקרעוועוו ַא ןופ רעסערג םיוק ןענייז ייז ןופ ערעדנא דנער
 ןעבָאה ייז סָאד ,ןהעזסיוא רעייז ןיא ןעדיישראפ ױזַא ךיוא ןנייז
 .ערעדנא יד וצ ענייא טייקכילנהע גינעוו

 רעדנעזיט ןופ ןעשנעמ םעד טימ טפאש'רבח ןייז בעילוצ

 -ַאבנוא ןַא טייבראעגפיוא טנוה-זיוה םעד ייב ךיז טָאה ,ןערהָאי
 זיא היח עדנעסע-שיילפ א ןופ .טייקגיהעפ-סגנוסַאּפוצ עטצנערג
 -ןיוה רעד .היח עדנעסעיסעלַא ןַא ןיא ןערָאװעג טלעדנאוורַאפ רע

 .(האצ) ןעטנעמערקסקע ןוא תולבנ זיב !עסנירג ןופ ,סעלַא טסע טנוה
 .טאמילק ןעדעי וצ ןוא זייּפש רעדעי וצ ןענהעוועגוצ ךיז ןעק רע

 .עטסעסייה יד ןיא יוװ ,ןעדנעגעג עטסטלאק יד ןיא ןעבעל ןעק רע

 זיא רע ,דנאטשראפ ןעסיורג א רהעז סױרַא טזייוו טנוה-זיוה רעד
 ,טבעל רע עכלעוו ןעשיווצ ,ןעשנעמ-זיוה יד וצ יירט סרעדנוזַאב

 -עגלַא ןיא זיא רע .טפאשדניירפ סױרַא םהיא וצ ןעזייוו עכלעוו ןוא
 ןוא זיימ ןופ דנייפ רעסיורג א זי ןוא היח עכילנייר א רהעז ןיימ

 ןופ דנייפ עסיורג ךיוא ןענייז טניה-זיוה יד ןופ עכנַאמ .ןעצַאר

 זיא טניה-זיוה יד ןופ טייהיירט ןוא דנאטשראפ םעד ןעגעוו .,ץעק
 זיא חירה שוח רעד .רוטארעטיל עצנאנ א ןערָאװעג ןעבירשעגנָא

 "םיוא ןעבָאה עכלעוו ,טניה יד ייב טלעקיווטנע קרַאטש ךילרעדנואוו

 .ןערעיוא עטלעטשעג

 ןערהָאפ םוצ טצונַאב טניה יד ןערעוו ןעדנעגעג-רַאלָאּפ יד ןיא
 אשמ ןערהיפ וצ טצונַאב ךיוא ןערעוו ייז .אשמ ןערהיפ וצ ןוא
 "ריז ,ץייוש רעד ןיא יוװ ,אּפָארייא ןופ ןעדנעגנעג עכנאמ ןיא

 עכנַאמ ךיז ןענכייצ סרעדנוזַאב .רעדנעל ערעדנַא ןוא דנַאלשטייד

 יד ןעריּפשוצסיױא (טניהידנאי) געיעג ףיוא סיוא טניה-זיוה יד ןופ
 "זיוה עטסיימ יד .טכַאמענ טרעװ דנַאי יד עכלעוו ףיוא ,תויח

 עכלעוו ,יד סרעדנוזַאב ,רעטכעוו עטנעכייצעגסיוא ןענייז טניה
 טָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא .ןערעיוא עטלעטשענפיוא ןעבָאה
 ןוא טסנעיד-ייצילָאּפ רַאפ טניה-זיוה יד ןעצונַאב ןעננאפעגנָא ןעמ

 יד ןעועטַאר ןוא ןעכוזסיוא םייב סרעדנוזַאב ,ןעקעווצ-סנירק רַאפ
 נרעבדןעּפלַא עכיוה יד ןיא .דלעפ-סגנירק ן'פיוא עטעדנואווראפ

 עכלעוו ,עדנעזייר ןעװעטַאר םוצ טצונַאב טניה עסיוועג ןערעוו
 יד ןופ עכנאמ .עענש טימ ןערָאװעג ןעטָאשראפ ןעטרָאד ןענייז

 עכילקריוו ןעזיוװַאב טײברַא רעניזָאד רעד ןיא ןעבָאה טניה עגיזָאד
 | .רעדנואוו

 -יווטנע קרַאטש רהעז טניה יד ייב זיא בירט-סטכעלשעג רעד
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 ףילנהע רע ןיא ןעטכיזניה עטסיימ יד ןיא רעבָא ,ןוזלָאק רעד
 .םהיא וצ

 ,ןוזָלֶאק רעד יו סיורנ רעבלעז רעד ןופ זיא טנוה-ןעּפלַא רעד

 יד ןיא טבעל רע .םהיא ןֹופ קע ןערעגנעל לעיפ א רעבָא טָאה רע

 עגנאל טימ טקעדַאב זיא לעפ ןייז ,ןעיזַא-לעטימ ןוא חרזמ ןופ גרעב

 רע .גיטפערק ןוא קנילפ ,ערטיכ רהעז זיא ,רָאה עכילטיור-טסָאר

 "רהעפעג רהעז ךיוא טּפָא זיא ןוא ןעשריה ךָאנ סרעדנוזַאב ךיז טגָאי

 .טינ םהיא ןעגלָאפרַאפ טניה-דנאי .ןעשנעמ רַאפ ךיל

 .ַא ןיא טינ ץעגרע ןיא טציא ךיז טניפעג טנוה-זיוה רעד

 עטלַא ץנאג ןופ ןיוש טבעל רע  .דנַאטשוצ ןעדליוו ןעכילקריוו

 -נעגעג עכנאמ ןיא .ןעשנעמ ן'טימ טפאש'רבח ןיא ןעמַאזוצ ןעטייצ

 ןופ טרעדנוזעגּפָא תונחמ עסיורג ןיא טניהיזיוה יד ןעבעל ןעד

 טנעכערעג טינ ןענעק רעבָא ,טרעדליװרַאפ ןענייז ייז .ןעשנעמ

 זיא טנוה רעטעדליוורַאפ ַאזַא .תויח עדליוו יד ןעשיווצ ןערעוו

 סיוא טהעז רע  .עילַארטסיױא ןיא טבעל רעכלעוו ,"אגניד , רעד

 רע זיא ןעבעל טרא ןייז ןיא .טנוה-רעפעש רעכילזיוה רעד יו

 רעדליו רעכלעוו ןופ .ףלָאװ םוצ יו סקופ םעד וצ רעכילנהע

 ןיא ּפִא טמַאטש טנוהיזיוה רעד עילימַאפ-טניה רעד ןופ היח

 טניה-זיוה ענעדיישראפ יד זַא ,ןעמונעגנָא טרעוו סע .רעכיז טינ

 ערליוו ענעדיישרַאפ ןופ ּפִא ןעמַאטש רעדנעל ענעדיישרַאפ יד ןיא

 ,ףלָאו םעד ןופ ןעמַאטש עכנאמ .עילימַאפ-טניה רעד ןיא תויח

 -ונעגנָא טרעוו סע יוװ ,ןעמַאטש ,ןעסַאר-טניה ערענעלק יד ,עכנאמ

 -סיוא ןיא םהיא וצ רעכילנהע ןענייז ייז לייוו ,לאקאש םעד ןופ ןעמ

 ,ןעמַאטש ערעדנא דנערהעוו ,ןעטייהניואוועג ערעייז ןיא ןוא ןהעז

 ןענייז עכלעוו ,אעניווג ןופ טניה-זיוה יד יו ,סקופ םעד ןופ ,רשפא

 טרעוו ןעליב סָאד .טינ ןעליב ןוא סקופ םוצ ןהעזסיוא ןיא ךילנהע

 .טניהיזיוה יד ןופ ןעכײצ:טּפיוה ַא סלַא ןעמונעגנָא טינ רעבָא

 סע .ןעליב ףיוא ןערעה טניה-זיוה עטעדליװרַאפ רעדָא ענעזָאלרַאפ

 ּפָא ןעמַאטש טניהדזיוה עגיטציא יד זַא ,גנוניימ א ךיוא טריטסיזקע

 .רהעמ טינ טציא ןיוש טריטסיזקע עכלעוו ,היח טנוה רעדליוו ַא ןופ

 ירד רעכיז ףיוא טינ טנייה ךָאנ סייוו ןעמ זַא ,רעבָא זיא דנורג רעד

 .טניה-זיוה יד ןופ גנומַאטשּפָא עגיטכיר

 -יישראפ ?הָאצ עסיורג א ךיז ןעניפעגנ טניה-זיוה יד ןעשיווצ

 -ראפ טימ ןעפורעג ןערעוו עכלעוו ,ןעּפיט ןוא ןעסַאר ,ןעטרַא ענעד

 -העוו ,ףלעוו יו רעסערג ןענייז ייז ןוֿפ ערעדנא .ןעמענ ענעדייש
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 -סיימ ןעבָאה עטשרעדָאפ יד עכלעוו ןופ סיפ עניד ,קונש ןעגיצ
 -קירוצ טינ ,עּפמעט ,רעיפ עטשרעטניה יד ןוא רעגניפ ףניפ סנעט
 ןעגנאל א ןעבָאה ייז ןופ עטסיימ יד ןוא (?עגענ) ןעלערק עדנעהיצ
 טיירּפשראפ ןענייז עילימַאפ-דנוה רעד ןופ תויח יד .קע ןעגירָאה

 -עטס ,רעדלעוו ןיא ףיוא ךיז ןעטלַאה ייז .ןעלייט-טלעוו עלַא ןיא

 ,טפַאשלעזעג ןיא ?ייט ןעטסערג ןיא ןעבעל ןוא שינעטסיװ ,ןעּפ

 יד ,לענש רהעז ןעפיול ייז .תונחמ ערעסערג רעדָא ערענעלק ןיא

 ןוא ןערעטעלק ךיוא ןענעק ןוא רעמיווש עטוג ךיוא ןענייז עטסיימ

 סרעדנוזַאב ןענייז חירה שוח ןוא העימשה שוח רעייז .ןעגנירּפש
 עגיטסייג עדנעטיידַאב ץנאג ןעציזַאב ייז ןוא .טלעקיווטנע קרַאטש
 -נוזַאב ץנאג ךיז טנעכייצ דנוה-זיוה רעד עכלעוו טימ ,ןעטייקגיהעפ
 שיילפ םעד טימ ךיז ןערהענ ,שירעביור עלַא ןענייז ייז .סיוא סרעד

 ןעסע ייז .שיפ טימ ךיוא ערעדנא ,ןעלניופ ןוא תויח-גיוז ןופ
 ףיוא ןעסע ייז ןופ עכנאמ .שיילפ שירפ יװ טונ ױזַא תולבנ
 -צרָאװ ,טכורפ ,ןעטקעזניא ,ןעליטּפער ,סעקַאר ,רענייב ןרעג רהעז

 .ךָאמ ןוא זָארג ךיוא ןוא ןעל

 ןעמ עכלעוו ,תויח יירד ןעגנאלאב ןיז ןערעגנע ןיא טניה יד וצ
 -זיוה עגיטציא יד ןופ ןערעטלע-רוא יד סלַא טנעכערעג לָאמַא טָאה

 ןעבעגעג ןעמָאנ ַא תויח עגיזָאד יד רעבירַאד טָאה ןעמ ןוא טניה
 טינ טנייה זיב ךָאנ זיא רעבָא טייקכילקריוו רעד ןיא .טניה-רוא
 ערעזנוא ןופ גנומַאטשּפָא עגיטכיר יד ןערָאװעג טלעטשעגטסעפ
 ןוא גנאידא רעד ,ןוזלָאק רעד :ןענייז תויח יירד יד .טניהדזיוה
 .ףלָאװ-ןעּפלַא רעד

 .טעביט ןוא ַאיַאלַאמיה ,ןעידניא ןיא ךיז טניפעג ןוזלָאק רעד

 סופ ןעבלַאהטרעדנָא רהעפעגנוא ,גנאל סופ יירד רעביא זיא רע

 טימ טקעדַאב זיא ?עפ ןייז .קע ןעגנאל-לעטימ ַא טָאה ןוא ךיוה

 ןהעזסיוא ןייז ןיא זיא ןוא ,רָאה עטיור-ןיורב ,עצרוק ,עטכידעג
 רע .(טניה-זיוה יד ןופ רענייא) טנוה-דניוו םעד וצ ךילנהע רהעז
 .רעדלעפ ענעפָא ןיא ךיוא ןוא ןעזלעפ ףיוא ,רעדלעוו ןיא טבעל
 ערענעלק ןיא סױרַא ייז ןעהעג געיעג ףיוא ,טינ ןעליב ןענוזלָאק יד

 -עגַאב ייז עכלעוו ,היח עדעי ןעלַאּפַאב ןוא סעּפורג ערעסערג רעדָא
 הבקנ יד .ןָא טינ ייז ןעפיירג ןעשנעמ .געוו רעייז ןיא ןענעג
 .רעדניק (רהעמ טּפָא) 4 זיב 2 ןופ טרעבעג

 "ניא בלַאה ןעשיאיַאלַאמ םעד ףיוא ךיז טניפעג גנַאידַא רעד

 סּלַא רעכַאװש ןוא רענעלק זיא רע .ַאװַאי ןוא ַארטַאמוס ןיא ,לעז
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 ןייק טינ רע ןיא ןײמעגלַא ןיא .ךעלטנע רעדָא זנעג ןָא ןעטלעז

 ערעדנא יד יוװ ,גיטשרוד:טולב ױזַא טינ זיא ןוא רעסע רעסיורג

 .עילימַאפ רעדרַאמ רעד ןופ רעדילגנטימ

 רהעפענמוא זיא רע .היח עסיורג ךילמיצ ַא זיא סכאד רעד

 -רעק ןעקיד ַא טָאה רע .ךיוה סופ ַא ןוא גנאל סופ בלַאה ַא ייווצ

 ,ןערעיוא ןוא ןעגיוא עניילק ,ּפָאק ןעגנַאל ַא ,ןלַאה ןעקיד ַא ,רעּפ
 יד ןופ רענניפ יד ףיוא ?עגענ עקרַאטש רהעז טימ סיפ עגירדינ
 עגירָאה-גנאל א ןוא זע ןענירָאה ןעקיד ,ןעצרוק ַא ,סיפ עטשרעדָאפ

 יורג-סייוו ןעקור ן'פיוא ,טרַאה ןענייז לעפ ןייז ןופ רָאה יד .?עפ

 סיפ יד ףיוא ןוא ךילטיור עטייז יד ףיוא ,טשימעג ץראווש ןוא

 עטַאמ ייווצ טימ סייוו ןיא ּפָאק ןייז .ןיורב-ץראווש ךיוב ןוא

 טָאה ןוא רענעלק זיא הבקנ ירד .ןעטייז יד ןופ ןעפיירטש עצראווש

 .לעפ ערעלעה ַא

 עגיגרעב ןיא רעטרע עמאזנייא ןיא ףיוא ךיז טלַאה סכאד רעד

 רע .דלַאו טימ ןעסקאווַאב ןענייז עכלעוו סנעטסיימ ,ןעדנעגעג

 .טייז-ךוז רעד ףיוא טסענ ןייז טכאמ רע ןוא ןוז יד רהעז טבעיל

 סופ 8 זיב 4 ןופ ,דרע רעד ןיא ףעיט טסענ ןייז סיוא טבָארג רע

 רעד .ןהעגוצסיורַא ןוא ןהעגנוצניירא ןערהער ערערהעמ טימ ,ףעיט

 סױרַא רע טהעג טכאנייב .ןעגיוצעגקירוצ ןוא םאזנייא טבעל סכַאד

 -נייא יד ןופ םענייא ייב רע טניל גָאטייב ןוא זייּפש ןייז ןעכוז
 רעד רַאפ ךיז טמעראוו ןוא זיוה ןעשידריארעטנוא ןייז ןופ ןעננאג

 ,ליוה ןייז ןיא ןיירַא רע טכירק רעטניוו רעד ןָא טמוק סע ןעוו .ןוז

 סיפ עטשרעדָאפ ענייז ןעשיווצ ּפָאק םעד טימ ףיונוצ ךיז טהערד

 לָאמ ערערהעמ רעבָא טכערברעטנוא רע .,ןעפָאלשטנא טרעוו ןוא

 רַאונַאי עדנע .זייּפש ןעכוז סױרַא טהעג ןוא ףָאלש-רעטניוו ןייז

 רע .טגידנעעג ףָאלש-רעטניוװ ןייז זיא רַאורבעפ גנאפנא רעדָא

 רעד טימ ןעמַאזוצ ןַאד טבעל רע ןוא רעבָאטקָא ןיא ךיז טרָאּפ
 יירד ןופ הבקנ יד טרעבעג רַאורבעפ ןיא .ל?יוה ןייא ןיא הבקנ

 -ָאטקָא זיב טסענ ןיא רהיא טימ ןעביילב עכלעוו ,רעדניק ףניפ זיב

 ןיא ןיוש ןעסכאד עגנוי יד ןענייז רהָאי ןעטייווצ ן'פיוא .רעב

 .ןעסקאוועגסיוא ןעצנַאג

 ,טניה יד ןעגנאלאב עילימַאפ-דנוה רעד וצ -- .דנוה רעד
 ןופ תויח יד .טניה-ןענעיה יד ןוא ןעלאקאש ,ןעסקופ ,ףלעוו יד

 ערעייז ףיוא טינ) רעגניפ ערעייז ףיוא ןעהעג עילימַאפ רעניזָאד רעד

 -יּפש א ,ּפָאק םעניילק גיסעמסינטלעהראפ ַא ןעבָאה ,(סעוושעדאּפ
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 ןעקור ןייז ףיוא רָאה סָאד .רעגנעל דנעטיידַאב רָאה יד ןענייז
 יד ףיוא ,ץראווש זיא סיפ יד ןופ ןעלייט עטשרעטנוא יד ףיוא ןוא
 קעלפ ןעיורגילעה ַא טימ ,ץרַאוװש-ןיורב סעקלָאּפ יד ףיוא ןוא ןעטייז
 טיירּפשראפ זיא סָארפלעיפ רעד .ןערעיוא ןוא ןעניוא יד ןעשיווצ
 רעד ןופ ךיוא יוװ ,טלעוו רעטלַא רעד ןופ ןעדנעגעגידרָאנ יד ןיא

 ףיוא ןעבעל וצ ןעטסיימ םַא טבעיל רע .(ַאקירעמַא) טלעוו רעיינ
 ןוא ,ןערעדנאוומורַא ןיא רדסכ טלַאה רע .גרעב ןופ ןעציּפש יד

 רַאגָאז טלַאפַאב רע .תויח ערעסערנ ןוא ערענעלק טלַאפַאב רע
 ףיוא םיוב ַא ןופ ּפָארַא טגנירּפש רע .היק ןוא ןעשריה עסיורג
 רע .זלַאה םעד ךרוד םהיא טסייב ןוא ןברק ןייז ןופ ןעקור םעד

 עניילק ערעדנַא ןוא ןעצַאר ,זיימ טימ ךילכעזטּפיוה רעבָא ךיז טרהענ
 -שנעמ עטיוט סיוא טבָארג רע זַא ,ןעבענעגנָא ךיוא טרעוו סע .תויח
 םעד סיוא רע טכייוו ךילנהעווענג .םירבק ערעייז ןופ רעּפרעק עכיל

 םעד ךיוא ךיז רע טלעטש רהאפעג ןיא רעבָא זיא רע ןעוו ,ןעשנעמ

 "סארפלעיפ , ןעמאנ רעד .ןָא םהיא טפיירג ןוא ןעגעקטנא ןעשנעמ

 ."ץאק-ןעזלעפ , טיײרדַאב ןוא ,ךארּפש רעשידעווש רעד ןופ טמַאטש
 ."ןירעוולָאו , ןעפורעג רע טרעוו ַאקירעמַא ןיא

 .סכַאד רענאקירעמַא רעד -- .996 גנונכייצ

 ןוא ?עטימ ןיא ,אּפָאריײיא ןיא טיירּפשראפ זיא סכאד רעד

 -ַאפ-רעדרַאמ רעד ןעשיווצ .ַאקירעמַא ןיא ךיוא יוװ ןעיזַא-דרָאנ
 ךיז טרהענ רע .תויח עשירעביור רעגינעוו יד ןופ רע זיא עילימ

 ךיוא טסע רע רעבָא ,רעייא ןוא סעדגַאי ,טכורפ ,ןעלצרָאװ טימ

 ,ןעשעדקע ןוא ןעגנאלש ,זיימ ,ןעטָארק ,ןעזָאה עגנוי ,ןעלניופ עגנוי

 טפיירג רע .תולבנ ךיוא רע טסע טיונ סיורנ ןיא זיא רע ןעוו ןוא
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 זיא רע .,רעטָא-ךייט םעד ןופ רעסערג זיא רעטָא-םי רעד

 ןופ קע םענעסקַאװַאב-טכידעג ןעקיד ַא טימ גנאל סופ 4 ןופ טנהָאנ

 ולאה ןעקיד ,ןעצרוק ץנאג א טָאה רע .,גנעל יד סופ ַא רהעפעגנוא

 יד ןעשיווצ טיוה-םיווש ַא טימ סיפ עטשרעדָאפ עצרוק רהעז ןוא

 ןוא רעגנעל דנעטיידַאב ןענייז סיפ עטשרעטניה ענייז .רעגניפ

 ךילנהע ,ןערעדעפ-סולפ יו טעדליבעגסיוא דנע רעייז ייב ןענייז

 -נאלג ,עננאל טימ טקעדאב זיא לעפ ןייז .דנוה-םי םעד ייב יוװ

 א רהעז טימ ןוא ןעציּפש עסייוו טימ רָאה עניורב-ץראווש עגיצ

 יד ייב ךיז טניפעג רעטָא-םי רעד  .רָאה-לָאװ ןעלעדע ,ןעכייוו

 רעליטש) םי ןעשיפיסַאּפ ןופ ןעגערב עשיטַאיזַא ןוא רענַאקירעמַא
 טרעוו רע ?ייוו ,רענעטלעז רעטייוו סָאװ טרעוװ רע רעבָא .(ןַאעקָא

 טפיל רע .טנלָאפראפ קרַאטש רהעז לעפ רערעייט ןייז בעילוצ
 עא יי לא

 א =
 זי וי לי
 1 עי יא א 6 6 1 צ } ה א
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 .(ןירעוװלָאװ) סַארפלעיפ רעד --- .995 גנונכייצ |

 רעבָא םהיא ןעק ןעמ .טנעכייצעגסיוא טמיווש ןוא ?ענש רהעז

 ,סעקַאר ,שיפ טימ ךיז טרהענ רע ןעננאפ טכייל השבי רעד ףיוא

 גערב םייב ףיוא ךילנהעוועג ךיז טלַאה רע .וװ .זַא .א ,ןעלשומ

 רע .גערב ןופ רעטייוו קעװַא ךיוא טפָא טהענ רע רעבָא ,םי ןופ

 קעװַא םהיא ןעגָארט עכלעוו ,סעירק-זייא ףיוא ןהעג וצ רהעז טבעיל

 .םי ןיא טייוו

 תויח עטסערג יד ןופ רענייא זיא (ןירעוולָאװ) סַארפלעיפ רעד
 גנאל סופ יירד ןופ טנהָאנ זיא רע .עילימַאפ-רעדרַאמ רעד ןופ

 ,קע ןעגיצלעּפ ןעצרוק ַא טָאה רע .ךיוה סופ ןעבלַאהטרעדנָא ןוא

 טימ סיפ עקרַאטש עצרוק ,זלַאה עצרוק עקיד ַא ,ּפָאק ןעסיורג ַא

 לעפ ןייז .רעּפרעק ןעטיובעג גיטפערק ַא ןוא ?ענענ עמורק עפראש

 סיפ יד ףיוא ןוא ןעטייז יד ףיוא ,רָאה עננאל טימ טקעדַאב זיא
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 סעגערב יד ייב ףיוא ךיז טלַאה רע .ריביס רעשיטַאיזַא רעד ןופ
 ןיא ןעליוה סיוא ךיז טבָארג רע ואוו ,סערעזָא ןופ ןוא ןעכייט ןופ

 גנוציילפרַאפ ַא ןופ טייצ רעד ןיא .רעסַאװ ן'רעטנוא דרע רעד

 א ןיא טסענ ןייז ךיז טכאמ רעדָא ,רעמיוב ףיוא ףױרַא רע טכירק

 -עגסיוא ןַא זיא ןוא ?ענש טפיול רעטָא-ךייט רעד .םיוב ןעטסוּפ

 טונ רהעז ןענייז םישוח ענייז .רעכיוט ןוא רעמיווש רעטנעכייצ

 געיעג ןייז ףיוא סױרַא טהעג רע .נולק רהעז זיא ןוא טלעקיווטנע

 טהעג רעבָא רעצעלּפ עטניואווַאבנוא ןיא .דנעווא טרעוו סע ןעוו

 ןוא שיפ ןופ ךילכעזטּפיוה ךיז טרהענ רע  .גָאטייב סױרַא ךיוא רע

 .רעטָא רענַאקירעמַא ןַא -- .294 גנונכייצ

 זיא רע .ףױרַא םָארטש גידנעמיווש טגנאפ רע עכלעוו ,סעקַאר

 סָאװ ,שינעפעשַאב עגידעבעל עדעי טעדרָאמ רע ,שירעביור רהעז

 ,ונעג עדנעמיװשמורַא טעדרָאמ רע .רעסַאװ ןיא טפערט רע

 ךיוא טננאפ רע .לעניופ עדנעמיווש ערעדנא ןוא ןענַאװש ,ךעלטנע

 -עדנאוו ערעסערג ךיוא טפָא טכאמ רע .ןעצַאר-רעסַאװ ןוא שערפ

 זיא רע .ןערעדנא םוצ רעסַאװ ןייא ןופ השבי רעד רעביא ןעגננור

 ערעסערג רַאפ ךיוא רענהייצ עפראש ענייז טומ ףילרהעפעג רהעז

 רַאורבעּפ עדנע סנעטסיימ ךיז טרָאּפ רע א טא תויח
 -ניק 4 ויב 2 ןופ יַאמ ןיא טרעבעג הבקנ יד ןּזא ץרעמ גטאָפְנָא רעדָא
 גידנעטשלָאפ ןעסקַאװ ייז זיב רהֶאי יירד טמֶהעֶנ סע עכלעוו ,רעד

 .טצעשעג רהעז טרעוו רעטָא ןופי 9 יד ..סיו
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 טרעכעג הבקנ יד .ןעליטּפער ןוא ןעלגיופ ,תויח עניילק טלַאּפַאב

 רעד .סיוא לענש ןעסקאוו עכלעוו ,רעדניק 8 זיב 9 ןופ יַאמ ןיא

 .טצעשענ רהעז טרעוו ןילעמרעה ןופ לעפ

 זיא .גנוטַאג ןייא ןופ ריוכט םעד טימ ךיוא זיא ץרענ רעד

 -לעטימ ַא טימ ,גנאל סופ ַא רעביא סאווטע ןופ היח עניילק ַא

 םעד וצ ןהעזסיוא ןייז ןיא ךילנהע זיא ןוא קע ןעגירָאה ןעגנַאל

 עכלעוו ,טיוה-םיווש ַא טימ ןעדנובראפ ןענייז רעגניפ ענייז .ריוכט

 יד .,לעפ עניצנאלג ,ענהעש ַא טָאה רע .רָאה טימ ןעסקַאװַאב זיא

 ןוא ןעקור רעד .ךיליורג ןוא ןיֹורְב ןענייז ןוא טכידעג ןענייז רָאה

 "רעדָאפ םעד ףיוא ןוא סייוו זיא קונש ןייז .רעלעקנוד !י/ קע רעד
 .קעלפ ןעסייוו רעדָא ןעכילבלעג ַא רע טָאה זלַאה ןייז ן.ֿפ לייט ןעטש
 ןיא סרעדנוזַאב ,אּפָארייא חרזמ ןיא טיירּפשראפ זיא ץרענ רעד

 רעד ןיא ןעדנעגעג עמאזנייא ןיא ףיוא ךיז טלַאה רע .דנאלסור
 -עגסיוא ןַא זיא רע .סערעזָא ןוא ןעכייט ערענעלק ןופ טייקטנהָאנ -

 טימ ךיז טרהענ רע ,רעפַאװ סָאד טבעיל ןוא רעמיווש רעטנעכייצ

 טניל גָאטייב .תופוע ךיוא טעדרָאמ רע רעבָא סעקַאר ,שערפ ,שיפ

 רעדנא ןַא ץעגרע ןיא רעדָא םיוב ַא ןופ ךָאל ַא ןיא טקעטשראפ רע

 .נעיענ ףיוא סױרַא רע טהעג טכאנייב דנערהעוו ,שינעטלַאהַאב

 יַאמ גנאפנא רעדָא ?ירּפַא עדנע ןיא ןוא ץרעמ ןיא ךיז טרָאּפ רע

 .רעדניק ערהיא הבקנ יד טרעבעג

 זיא רע ,ץרענ ןעשיסור םעד ךיילנ זיא קנימ רענַאקירעמַא רעד

 .לעפ ערענהעש ַא ןוא קע ןערעגנעל ַא טָאה ,םהיא ןופ רעסערג רעבָא

 ,רעניה ,שיפ ,ןעצַאר ,זיימ טימ ךילכעזטּפיוה ךיז טרהענ קנימ רעד

 ןַא זיא ןוא רעסַאװ סָאד טבעיל רע .ןעלגניופ-דלאוו ןוא ךעלטנע

 .רעדניק 6 זיב 5 ןופ טרעבעג הבקנ יד .רעמיווש רעטנעכייצעגסיוא

 עניטכיוו ייווצ ןענייז רעטָא-םי רעד ןוא רעטָא-ךייט רעד

 רעדָא רעטָא-ךייט רעד .עילימַאפ-רעדרַאמ רעד ןופ רעדילנטימ

 ענירדינ רעבָא עגנַאל ַא זיא ,ןעפורעג ךיוא טרעוו רע יוװ ,רעטָא-שיפ

 סופ ןייא זיולב ןוא גנעל יד סופ יירד ןופ טנעהָאנ זיא רע .היח

 ןעקיד ןעצרוק ַא ,קע ןענירָאה ןעקיד ,ןעגנַאל ַא טָאה רע .ךיוה

 עדנור ,ןעגיוא עניילק ,ּפָאק םעניילק גיסעמסינטלעהרַאפ ַא ,זלַאה

 ןייז ,רעגניפ יד ןעשיווצ טיוה-םיווש ַא טימ ,סיפ עצרוק ,ןערעיוא

 סאווטע ךיוב ן'פיוא ,ןיורב-לעקנוד גיצנאלנ ןעקור ן'פיוא זיא ?עפ

 רע .קעלפ ןעסייוו ַא סנעטסיימ רע טָאה ּפָאק ן'פיוא .רעלעה

 לייט ןעסיורג א ןיא ךיוא ןוא אּפָאריײא ץנאג ןיא טיירּפשראפ זיא
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 ףיוא ,סרעייש ןיא ,ןערעלעק ןיא ךיז רע טביילקרַאפ טייצ-רעטניוו

 .גירעינ-טולב ןוא שירעביור רהעז זיא רע .וװ .זַא .א ,רעמעדיוב

 ,זיימ טגנַאפ רע .טכאנייב סנעטסיימ געיעג ףיוא סױרַא טהעג רע
 "ילָארק ,ןעזָאה ךיוא רעבָא ,ןעשעדקע ,ןעננאלש ,ןעטָארק ,ןעצַאר

 ייב רע טסייבוצ טפָא .ןעלגיופ ערעדנַא ןוא ןעביוט ,רעניה ,סעק
 .ךרַאמ םעד ףיוא טסע רע ןעכלעוו ןופ ּפָאק םעד זיולב ןברק ןייז

 ןיא ןײרַא םהיא טגָאי ןעמ ןעוו .קנילפ ןוא טסיירד רהעז זיא רע

 -טנַא ךיז רע טלעטש ,ןעפיולטנא טינ ןעק רע ןעכלעוו ןופ ץַאלּפ ַא

 זיא סיב ןייז .טכיזעג ןיא רענלָאפראפ ןייז טגנירּפש ןוא ןענעק

 .ךילרהעפעג ןייז טּפָא ןעק ןוא גיטפערק רהעז

 א יש
 טי 22

 ;לעזעיוו ַא (2 ;קנָאקס ַא (1 -- .298 גנונכייצ
 .קנימ ַא (4 ;לעבייס רענאקירעמַא ןַא (8

 .ריוכט םעד טימ גנוטַאג ןייא ןופ ךיוא זיא ןילעמרעה רעד

 -?עטימ ַא טימ גנעל יד סופ ַא יו רעגינעוו ןופ על'היח ןיילק ַא זיא

 ןעקור ן'פיוא לעפ ןייז זיא טייצ רעמוז ןיא .קע ןעגנירָאה ןעגנאל
 לעפ ןייז זיא טייצ-רעטניוו ןיא ,סייוו ךיוב ן'פיוא ןוא טיורדןיורב
 זיא רע .ץיּפש ןעצראווש ַא טָאה קע רעד רָאנ ,סייוו ןעצנאג ןיא
 -לעטימ ןיא ןוא דרָאנ ןיא ןוא אּפָארייא ץנאגנ רעביא טיירּפשראפ

 -עמרעה יד ךיז ןעניפעג ריביס ןופ ןעדנעגעג עכנאמ ןיא .ןעיזַא
 ,עשירעביור א רהעז זיא ןילעמרעה רעד .ןעסַאמ עסיורג ןיא סניל

 רע .קנילפ ןוא טסיירד רהעז זיא רע .היח עגיטשרודטולב
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 רעד ךיוא .ּפָאק ןעסייוו רעדָא ןעיורג ַא טימ ןוא קעלפ-טסורב
 רענייא סלַא טנעכערעג טרעוו רעדרַאמ-רעשיפ רענַאקירעמַאדדרָאנ
 טעמכב ,לעפ עלעקנוד ץנַאג ַא טָאה רע .סעיצעּפס לעבייס יד ןופ

 טבעל רע .יורג סאווטע זיא ןעקור ןוא ןעקַאנ ,ּפָאק ןייז ,ץראװש

 ַא סיוא ךיז טבָארג רע ואוו ,ןעכייט ןופ סעגערב יד ןופ טנעהָאנ

 ןעק רע עכלעוו ,תויח ערענעלק ענעדיישרַאפ טלַאפַאב רע .ליוה

 .רעגנַאפ-שיפ רעטוג א ךיוא זיא רע ןוא ןעמוקייב

 ַא טימ היח עניילק ַא זיא (סיטליא) עקסעש רעדָא ריוכט רעד
 ןוא סיפ עצרוק ,קע ןעגירָאה ןעגנאל-לעטימ א ,רעּפרעק ןעכילגנעל
 ןייז רעטנוא .רָאה עכייוו ,עגנאל טימ לעפ עבלעג-ןיורב ענהעש א

 רהעז א סױרַא ןעבינ עכלעוו ,ןעזירד ייווצ ריוכט רעד טָאה קע
 ,טגלָאפראפ טרעוו ריוכט רעד ןעוו ,טייקגיסילפ עדנעכיר טכעלש

 -יירגנא ענייז ןעגעג ,ריוכט םעד ןופ עּפַאװ עטסמאזקריוו יד זיא סָאד
 יר ןופ ןעיזַא ןיא ןוא אּפָארייא ןיא טײרּפשרַאפ זיא ריוכט רעד .,רעפ

 טבעל רע ןעדנעגעג-רַאלָאּפ עטלַאק יד זיב ןעדנעגעג עטסגיסעמענ

 סנעטסיימ ,ןעלָאהט ןיא ןוא גרעב ןיא ,רעדלעפ ןיא ,רעדלעוו ןיא

 ךיז טכאמ רע .ןעגנונהָאו עכילשנעמ ןופ טייקטנעהַאנ רעד ןיא

 ןעטלַאּפש ןיא ,ןעליוה-דרע ןיא ,רעמיוב ןופ רעכעל ןיא טסענ ןייז

 .סרעייש-ייה ןיא טפָא ךיז רע טביילקראפ רעטניוו ןוא ןעזלעפ ןופ
 ,שערפ ,שיפ ,ןעגנאלש ,סעקילָארק ,ןעטָארק ,ןעצַאר ,זיימ טגנאפ רע

 טכורֿפ ךיוא טסע ןוא תופועדזיוה ןוא ?עניופ-דלאוו טלאפַאבי רע

 רעד ךָאנ םישדח ייווצ ןוא ץרעמ ןיא ךיז טרָאּפ רע .גינָאה ןוא

 ןעסקַאװ עכלעוו ,רעדניק 6 זיב 4 ןופ הבקנ יד טרעבעג גנורָאּפ
 .ןעטַאנָאמ יירד ןיא סיוא ןעצנאגנ ןיא טעמב

 זיא רע .ריוכט םעד טימ גנוטַאנ ןייא ןופ זיא ?עזעיוו רעד

 ןופ רעּפרעק ןעקנאלש םענעגיוצעגסיוא ןַא טימ ,על'היח ןיילק א

 ,סע ןעגירָאה ןעכילגנַאל-לעטימ ַא ,גנעל ירד סופ בלַאה ַא רהעפענמוא'

 / ןוא טיירב ןערעיוא יד ,ןעלערק עפראש טימ סיפ עניד ,עצרוק
 ןיא ?עפ ןייז .גידעבעל רהעז רעבָא ןיילק ןעניוא יד ,ךילדנור
 -עווניא יד ,ּפיל רעטשרעביוא ןייז ןופ דנַאר רעד ןוא ,ןיורב ךילטיור
 רעטניוו ןיא .סייוו זיא ךיוב ןייז ןוא סיפ ענייז ןופ טייז עטסגינ
 .טקעלפעג ןיורב-סייוו ןעדנעגעג ןופצ יד ןיא ?עזעיוו רעד זיא טייצ

 ןעמ .ןעיזַא-דרָאנ ןיא ןוא ַאּפָארייא ץנַאנ ןיא טײרּפשרַאפ זיא רע
 טכאמ רע גרעב ףיוא ןוא רעדלעפ ןיא ,רעדלעוו ןיא םהיא טניפעג

 ןיא .וװ .זַא .א ,ןעליוה-דרע ןיא ,רעמיוב עטסוּפ ןיא טסענ ןייז
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 טָארעגסיױא יו טעמכ רעדנעל עכנאמ ןיא זיא רע זוא טגלָאפרַאפ

 .ןערָאװעג
 רענעלק סאווטע זיא רעדרַאמדזיוה רעדָא רעדרַאמ-ןייטש רעד

 ערעצריק רעבָא ,ּפָאק ןערעגנעל ַא טָאה רע .רעדרַאמ-לעדע םעד ןופ

 רעד סלַא טיירּפשראפ רהעמ זיא רע .סיפ ערעצריק ןוא ןערעיוא

 ןייז .ןעשנעמ ןופ ןעגנונהָאוו וצ רעטפָא טמוק ןוא רעדרַאמ-?עדע

 טרָאּפ רע .רעדרַאמ-לעדע ןופ יו עבלעזיד טעמכ זיא טרַא-סנעבעל
 8 זיב 3 ןופ הבקנ יד טרעבעג לירּפַא ןיא ןוא ,רַאורבעפ ןיא ךיז

 -לעדע םעד ןופ יװ ראבצעש רעגינעו ןיא לעפ ןייז .רעדניק

 .רעדרַאמ

 ןופ בורק רעטנעהָאנ ַא זיא (לעבָאצ ,לעבָאס) ?לעבייס רעד
 רָאנ ,עילימַאפ ןייא ןופ רָאנ טינ םהיא טימ זיא רע ,רעדרַאמ םעד
 ןופ רעסערג סאווטע זיא ?עבייס רעד  .גנוטַאנ ןייא ןופ ךיוא

 *עיוא ערעסערגנ ,םהיא ןופ ּפָאק ןערעניציּפש ַא טָאה ,רעדרַאמ םעד

 ,עדנעצנעלנ טימ טקעדַאב זיא לעבייס רעד .,סיפ ערעכעה ןוא ןער

 ףיוא ,ךילצראווש ןעקור ןייז ףיוא ןענייז עכלעוו ,רָאה עכייוו-ןעדייז

 -רעדָאפ םעד ףיוא ,ןיורבךענַאטסאק ךילטיור ןעטייז ןוא זלַאה םעד

 . ןוא טיור שזנארָא רעדָא רילָאק לעכלעג-ייא זלַאה ןופ ?ייט ןעטש

 . טייקרעייט רעסיורג רעד בעילוצ .יורג-ךילסייוו ןערעיוא יד ףיוא
 זיא ןוא טנלָאפראפ קרַאטש רהעז לעבייס רעד טרעוו ?לעפ ןייז ןופ

 לָאמַא .ןערָאװעג טָארעגסיױא ןעצנאנ ןיא ןעדנענעג עכנאמ ןיא

 ,ייב-גנירעב םוצ זיב ל?ַארוא ןופ טיירּפשראפ ןעוועג ?עבייס רעד זיא
 -עמַא-טסעוו-דרָאנ ןיא ךיוא ןוא ריביס ןופ לייט ןעטסערג םעד ןיא
 ןופצ ןופ ?ייט םעניילק ַא ןיא ןַארַאפ זיולב רע זיא טנייה ,ַאקיר

 יװ רהעמ .רהָאי וצ רהָאי ןופ רעגינעוו רע טרעוו ןעטרָאד ךיוא ןוא
 רעד .(ריביס) ַאקטַאשמאק ןיא ךָאנ ךיז רע טניפעג לַארעביא
 סיױרַא טהעג רע .רעדרַאמ רעד יוװ שירעביור ױזַא טקנוּפ זיא ?עבייס

 רע עכלעוו ,תויח עלַא טעדרָאמ ןוא טכאנייב סנעטפיימ געיעג ףיוא

 ,האובת ךיוא טסע ןוא שיפ ךיוא טגנַאפ רע .ןעמוקייב רָאנ ןעק

 ןיא ןוא ,רַאונַאי ןיא זיא טייצ-סגנורָאּפ ןייז .גינָאה ןוא טכורפ
 .רעדניק 5 זיב 2 ןופ הבקנ יד טרעבעג גנורָאּפ רעד ךָאנ םישדח ייווצ
 -לעדע םעד וצ רעטנהענ זיא לעבייס רעשינַאקירעמַא-דרָאנ רעד

 םהיא ןופ רענעלק זיא רע .לעבייס ןעשיסור םעד וצ יוװ רעדרַאמ
 רענינעו טרעװ ץלעּפ ןייז .םהיא ןופ רָאה ערעבערג טָאה ןוא

 ןעבלעג ַא טיס ןיורב זיא ?עבייס רענַאקירעמַא רעד .טצעשענ
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 ,לעגעג עפראש עצרוק טימ סיפ עצרוק ,ןעגיוא עסיורג-לעטימ

 ןעקיד ,ןעננאל גיסעמלעטימ ַא ,ןערעוו ןעניוצעגנייא ןענעק עכלעוו
 -רעטניה ןיא .לעפ גירָאה טכידעג ןוא גנַאל ַא ןוא קע ןעגיצלעּפ

 רהעז ַא סױרַא טיג עכלעוו ,עזירד ַא רעורַאמ רעד טָאה בייל

 .טייקגיסילפ עדנעכיר-טכעלש

 ןעטרַא ייווצ טײרּפשרַאפ ןענייז ןעיזַא ןיא ןוא ַאּפָארייא ןיא
 רעד ןוא רעדרַאמ-םיוב רעדָא רעדרַאמ-לעדע רעד -- סרעדרַאמ
 . רעדרַאמדזיוה רעדָא ,רעדרַאמ-ןייטש

 -לַאהטרעדנָא רעביא זיא (רעדרַאמ-םיוב) רעדרַאמ-?עדע רעד
 -עגנוא ןופ קע ןַא טימ ךיוה סופ ןעבלַאה ַא רעביא ,גנאל סופ ןעכ
 "רעק ןייז ןופ לייט ןעטשרעביוא םעד ףיוא .גנעל יד סופ ַא רהעפ
 ףיוא ,ךילבלעג ךיוב ןוא ןעטייז יד ףיוא ,ןיורב-?עקנוד רע זיא רעּפ
 רעטשרעדָאפ רעד  .ןיורב-לעקנוד קע ןייז ןוא ןיורב-ץראווש סיפ יד
 "ייא ןַא ןופ רילָאק רעד רהעפעגנוא ,בלעג זיא זלַאה ןייז ןופ לייט

 . ןעבלעג-ךילטיור ַא רע טָאה סיפ עטשרעטניה יד ןעשיווצ .לעכלעג
 ןייז ףיוא .ןיורב-לעקנוד טימ טמױזעגמורַא זיא רעכלעוו ,קעלפ
 רעיפ ןופ ןעהעטשַאב עכלעוו ,סעצנָאװ רע טָאה פיל רעטשרעביוא
 לעפ ןייז ןיא טייצ-רעטניוו .,רָאה עננאל ,עפייטש ,ערעטיש ןעהייד
 תובקנ יד ןופ רילָאק רעד .רעמוז ןיא יו ,רעלעקנוד ןײמעגלַא ןיא
 .רעסַאלב סָאװטע זיא

 יד ףיוא רעדלעוו ןיא ףיוא ךיז ןעטלַאה רעדרַאמ-לעדע יד

 ןיא ,רעמיוב ןופ רעכעל ןיא ןעטסענ ערעייז ךיז ןעכַאמ ןוא רעמיוב

 לָאמ סעכנאמ ,ןעלגיופ ןוא סעקרעוועוו ןופ ןעטסענ ענעזָאלרַאּפ
 ,ךילנהעווענ ייז ןעהור גָאטייב .ןעזלעפ ןופ ןעטלַאּפש ןיא ךיוא

 -זיוה ןעלַאפַאב ייז .געיעג ףיוא סױרַא ייז ןהעג טכַאנייב דנערהעוו

 עכלעוו ,היח ערענעלק ןוא עגנוי עדעי ןוא ןעלניופ-דלאוו ,תופוע

 ןוא טכורפ ןעטרָאס ענעדיישרַאפ ךיוא ןעסע ייז .ןענעגעגַאב ייז

 ןיא רעדָא לַאטש-רענהיה א ןיא ןיירַא ךיז ןעּפַאכ ייז ןעוו .גינָאה

 -פיוא ןענעק ייז יו רהעמ לעיפ סיוא ייז ןעדרָאמ טסענ-ןעביוט ַא

 רַאורבעּפ ןיא רעדָא רַאונַאי ןיא זיא טייצ-סגנורָאּפ רעייז .ןעסע
 8 ויב 3 ןופ הבקנ יד טרעבענ לירּפַא גנאפנא רעדָא ץרעמ עדנע ןוא

 ןעכָאװ ענינייא ןיא ןיוש ןענעק ןוא לענש ןעסקאוו עכלעוו ,רעדניק

 ןייז בעילוצ .רעטומ רעייז טימ ןעמאזוצ רעמיוב ףיוא ןערעטעלק
 רעדרַאמ רעד סָאװ ,סנעדָאש עסיורג יד בעילוצ ןוא ?עפ רערַאבצעש

 רהעז רע טרעוו ,תויח-זיוה ןוא תופועדזיוה יד ןעשיווצ טכאזרוארַאפ
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 ןוא עכיוה גיסעמסינטלעהראפ ,ןערעיוא עכילדנור ,עסיורג ,ןעגיוא

 רעגיצלעּפ רעגנאל א ,לעגענ עקרַאטש גיסעמלעטימ טימ סיפ עניד

 .לעפ עגירָאה-גנאל א ןוא קע

 רהעפעגנוא זיא רעבישַאו רעדָא ןוקַאר רעכילנהעוועג רעד

 יורניךילבלעג זיא לעפ ןייז .ךיוה סופ ַא רעביא ןוא גנאל סופ ייווצ

 -ייז יד ,דנעגעג-ןערעיוא יד ,סיפ עטשרעדָאפ יד ,ןיורב-ץראווש ןוא

 םוצ זיב ןערעטש ןופ .ךילסייוו ןענייז עדרָאמ ןוא קונש ןופ ןעט

 רעניורב-ץראווש א ךיז טהיצ ןעניוא יד םורַא ןוא זָאנ ןופ ץיּפש

 רעסייוו-ךילבלעג א ןעפיילש יד וצ זיב ןעניוא יד ןופ ןוא ,ףיירטש

 א ןוא ןעגניר עניורב-ץראווש טימ בלעגיורג זיא קע ןייז .ףיירטש

 .ץיּפש םעניורב-ץראווש

 עכילרעניא יד ןופ רעדלעוו יד ןיא טבעל רעב-שאו רעד

 ייב ןוא ןעכייט ייב סרעדנוזַאב ,ַאקירעמַא-דרָאנ ןופ ןעלייט

 -עטעלק רעטוג א זיא רע ,היח ערעטנומ ַא רהעז זיא רע .סערעזָא

 טכאמ םהיא סָאװ ,סעלַא טסע רע .רעפיול רעלענש א ןוא רער

 טלאפַאב ,גינָאה ,סעדעגַאי ,טכורפ ,ןעטייקגיסיז טבעיל רע  .ךיז

 ןעמָאנ םעד .רעגנַאפ-שיפ רעטקישעג ַא זיא ןוא ןעלגיופ ןופ ןעטסענ

 ןייז טקנוט רע סָאװ ,םעד בעילוצ ןעמוקַאב רע טָאה "רעבי-שַאו,

 ןופ סעּפַאל יד טימ ןעטרָאד סע טשַאו ןוא רעסַאװ ןיא זייּפש

 ,רעדניק 6 זיב 4 ןופ טרעבעג הבקנ יד .סיפ עטשרעדָאפ ענייז

 א ןעגנאלַאב "רעדרַאמ , עילימַאפ רעד וצ -- .רעדרַאמ יד
 ,לעזעיוו רעד ,לעבייס רעד יוװ ,תויח עכילנהע-רעדרַאמ הייר עצנַאג

 רעד ,רעטָא רעד ,ץרענ רעד ,(עקסעש) ריוכט רעד ,קנָאקס רעד

 -רַאמ רעד ןיא .ערעדנא הייר עצנאג א ןוא סכאד רעד ,ןילעמרעה

 .ןעטרַא 80 ןוא ןעגנוטַאנ 20 םורַא טציא ןעריטסיזקע עילימַאפ רעד

 רעצנאג רעד ףיוא ןעהעג עכלעוו ,עכלעזַא ךיז ןעניפענ ייז ןעשיווצ

 עכלעוו ,עכלעזַא ךיוא ןוא (ןעליוז-סיפ) סעװשעדָאּפ ערעייז ןופ גנעל
 ןופ עכנאפ .סעװשעדָאּפ ערעייז ןופ לייט א ףיוא זיולב ןעהעג

 -סייר ערעייז .טינ עכנאמ ןוא ל?עגענ ערעייז ןעהיצנייא ןענעק ייז

 -עביור רהעז ןענייז ייז ןופ ?עיפ ,ןיילק ךילנהעוועגנ ןענייז רענהייצ

 רעד טימ ,דרע רעצנאג רעד רעביא טיירּפשראפ ןענייז ייז .שיר

 -ַאדַאמ ןוא ןעליטנַא יד ,ןעיזענילָאּפ ,ןעילַארטסיוא ןופ עמהַאנסיוא

 | .רַאקסַאג

 ,רעּפרעק ןעגנַאל ַא טימ היח עטיורג-לעטימ א זיא רעדרַאמ רעד

 ,ןערעיוא עצרוק ,קונש ןעטציּפשעגוצ ַא ,ּפָאק ןעסיורג-לעטימ ַא טימ
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 ןערעוו עכלעוו ,ןערעב גנוטַאנ ַא ךיז טניפעג ןעיליזַארב ןיא

 רעּפרעק ַא טימ טיובעג קנַאלש ןענייז ייז ."ןערעבדזָאנ , ןעפירעג

 ּפָאק ןעגיציּפש ,ןעגנאל ַא ,זלַאה ןעצרוק ַא ,רעדרַאמ ַא וצ ךילנהע

 . *עיוא עכילדנור ,עצרוק ,זָאנ ןעגיטרַאציונש ןעטרעגנעלרַאפ ַא טימ

 עגנאל טימ סיפ עגיטפערק ,עצרוק ,קע ןעגיצלעּפ ,ןעגנַאל ַא ,ןער

 חרזמ ןיא טבעל רעכלעוו ,יטַאונ רעבדזָאנ רעד .,ןעלערק עגיציּפש

 -עגנוא ןוא סופ ןעבלַאהטרעדנָא יו רעננעל סאווטע זיא ,ןעיליזַארב

 רעצריק לָאצ עגינייא טימ זיולב זיא קע ןייז .ךיוה יד סופ ַא רהעפ

 עטכידעג ,עגנאל טימ טקערַאב זיא רעּפרעק ןייז .רעּפרעק ןייז יו
 -יורג רעּפרעק ןופ ?ייט ןעטשרעביוא םעד ףיוא ןענייז עכלעוו ,רָאה
 ןעגיוא יד םורַא ןוא ןעּפיל יד ףיוא .ךילבלעג ןעטנוא ןוא ,ןיורב

 ןַא ךיז טניפעג ןעיליזַארב-דרָאנ ןיא .ןעקעלפ עסייוו רע טָאה
 -סייוו , רעדָא ,"רעבזזָאנ-סייוו, טפור ןעמ ןעכלעוו ,רעב רעכילנהע

 "ןָאנ יד .זָאנ ןעטרעגנעלרַאפ ןעסייוו ןייז בעילוצ ,"רעב-לעסיר

 ןיא ןעבעל ייז .טיירּפשראפ רהעז ןעיליזַארב ןיא ןענייז ןערעּב

 ןעסיוועג ַא ןיא ּפֶא ךיז ןערעדנוז םירכז יד רָאנ ןוא ,טפאשלעזעג
 -סגנורָאּפ רעד ןיא רעסיוא ,ןעבעל ןוא עּפורג רעד ןופ רעטלע

 ייז .שיילפ יא ,ןעצנאלפ יא ןעסע ןערעבדזָאנ יד .םאזנייא ,טייצ

 יד .רעמיוב ףיוא סנעטסיימ ןעבעל ןוא רערעטעלק עטוג ןענייז

 לענש ןעסקאוו עכלעוו ,רעדניק ףניפ זיב יירד ןופ ןערעבעג תובקנ

 .סיוא

 , ש27 + לצ-ס

 .(רעבישַאו) ןוקַאר ַא א .299 גנונכייצ

 ןופ גנונדרָא רעד ןיא עילימַאפ ערעדנוזַאב ַא -- .ןערעב-שַאו

 ,סנוקאר רעדָא ןערעב-שַאו יד רָאפ ךיז טימ ןעלעטש תויח:ביור יד

 ךילנהע סעלעיפ ןיא ןענייז ייז .ַאקירעמַא דרָאנ ןיא ןעבעל עכלעוו

 לעסיבַא ןענעק ייז ןוא קע ןעגנאל א ןעבָאה ייז רעבָא ,ןערעב יד וצ

 ןעבָאה ןערעב-שַאװ יד .לעגענ ערעייז ןעהיצסיוא ןוא ןעהיצנייא

 עדנעגיל ערעדנא יד וצ ענייא טנעהָאנ ,עסיורג ,קונש ןעצרוק ַא
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 -נַאלפ טימ ךילכעזטּפיוה ךיז טרהענ רע .שירעביור טינ זיא רָאנ

 -סיימ טבעל רע .ןעטקעזניא ערעדנַא ןוא סעקשַארומ ,גינָאה ,ןעצ

 .ןָאליײצ ןיא טיירּפשראפ ךיוא זיא ןוא ןעדנענעג עניגרעב ןיא סנעט

 .היח עסיורג א רהעז זיא רעב-רַאלָאּפ רעדָא רעב-זייא רעד

 רעביא ןופ טכיוועג ַא טכיירגרעד ןוא גנאל סופ 9 םורַא זיא רע

 עננאל טימ טקעדַאב זיא רעּפרעק ןייז .טנופ דנעזיוט ןעבלַאהטירד

 עטלַאק יד ןיא טיירּפשראפ ךילכעזטּפיוה ןיא רע .רָאה עסייוו
 ןוא ןעגרעבציּפש ,רָאדַארבַאל ,דנאלנירג ןיא ,ןעדנעגעג-רַאלָאּפ

 ןוא דניה:םי טימ ךילכעזטּפיוה ךיז טרהענ רע .אילמעז איאווָאנ

 טפיירג רע .טיונ ןיא זיולב ןָא רע טפיירג תויח-דנאל .שיפ טימ

 ןעק ןוא רעמיווש רעטנעכייצעגסיוא ןַא זיא רע .ןעשנעמ ןָא ךיוא

 -סיימ ףיוא ךיז רע טלַאה רעטניוו .,רעסַאװ ןיא גנאל ןעטלַאה ךיז

 ןירעב-זייא יד .(רעעמיזייא) חרקה-םי ןופ סעירק יד ףיוא סנעט

 טהיצרע ןוא טגיוז יז עכלעוו ,רעדניק יירד זיב סנייא ןופ טרעבעג

 .ןעבעל רהיא טימ דנייפ ןעגעג טגידייטראפ ןוא

 .עילימַאפ ןערעב רעד וצ ךיוא ןעגנַאלַאב ןערעבךעצַאק יד
 סעװשעדָאּפ יד .סיפ עכילנהע-ןעצַאק טימ ןערעב עניילק ןענייז ייז

 ןוא ץַאק א ייב יוװ רָאה טימ ןעסקאווַאב ןענייז סיפ ערעייז ןופ

 .לעגענ ערעייז ןעהיצסיוא ןוא ןעהיצנייא סאווטע ךיוא ןענעק ייז

 -ַאמיה ןופ ןעדנעגעג עגיגרעב יד ןיא טבעל גנוטַאג רעד ןופ רענייא

 רע ."ןוקַאר ַאיַאלַאמיה , רעדָא "אדנַאּפ , םהיא טפור ןעמ .ַאיַאל

 ןעגיצלעּפ ןעקיד ַא טָאה ןוא גנאל סופ בלאה א יירד רהעפעגנוא זיא

 ,ןעכילדנור ַא טָאה רע .גנעל יד סופ ַא רעביא זיא רעכלעוו ,קע

 . -רעק ןייז ןופ לייט רעטשרעביוא רעד ,ןערעיוא עניילק ,ּפָאק ןעצרוק
 ףיוא ןוא ץרַאװש לייט רעטשרעטנוא ןייז ,טיור-?עקנוד זיא רעּפ
 ףיוא סנעטסיימ ףיוא ךיז טלַאה רע .רָאה עסייוו עגנַאל ןעקַאב יד

 .ןעזייּפש עשירַאטיגעװ טימ ךילכעזטּפױה ךיז טרענ ןוא ,רעמיוב

 ,רעב גנארוטנעב רעד ךיוא טרעהעג ןערעבנעצאק גנוטַאג רעד וצ

 א טָאה רע .ַארטַאמוס ןוא ַאװַאי ,ָאענראב ןיא טבעל רעכלעוו

 ,(ףיונוצ ךיז טלעקיוו סָאװ קע ןַא) קע-לעקיוו ןעגירָאה ,ןעגנאל

 זיא גנארוטנעב רעד .רעּפרעק ןייז יו גנאל ױזַא טעמכ זיא סָאװ

 רעביא זיא קע ןייז ןוא ,גנאל סופ לעטרעפ יירד טימ ייווצ רהעפעגנוא

 סױרַא טהעג ,רעמיוב ףיוא טבעל רע .גנאל סופ בלַאה ַא ייווצ

 ןופ ךילכעזטּפיוה טהעטשַאב סָאװ ,זייּפש ןייז ןעכוז טכאנ ייב

 .ןעטכורפ ןוא ןעצנַאלפ
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 -ןעגארק, רעד טיירּפשראפ זיא ןַאּפַאי ןוא ַאניכ ,ןעיזַא-דיז ןיא

 ןוא ?עפ רעצראווש א טימ ,סקואוו ןעלעטימ ןופ זיא רע ."רעב

 -סיימ טבעל רע .קעלפ ןענימרעפ-לעּפָאג ַא טסורב ןייז ףיוא טָאה

 ןעסנירג טימ ךילכעזטּפיוה ךיז טזייּפש ןוא רעמיוב ףיוא סנעט

 ןוא ןעגיצ ,ןעסּפעש רע טלאפאב טיונ ַא ןיא זיולב ,ןעטכורפ ןוג

 -ייווצ א ךיוא ךיז טניפעג ןעיזַא-דיז ןיא .תויח ערענעלק ערעדנַא

 ןעמ .רעבךעגארק םעד ןופ רעסערג זיא רעכלעוו ,רעב טרַא רעט

 עכילנעווַאב עגנאל ענייז בעילוצ ,"רעב-ןעּפיל , רעד םהיא טפור

 טסורב ן'פיוא טָאה ,רָאה עצראווש טימ טקעדַאב זיא רע .ןעּפיל

 ,לעגענ עקרַאטש ןוא עגנַאל רהעז טָאה א עא טא יי ַא

 1 4 וי ׁ 10 1

 .רעב ולזורג ַא -- .991 גנונכייצ



 .(ןויבצ) ןַאמּפָאה .ב .רדו 230

 -רעטניוו עקרַאטש יד ןָא ךיז ןעננאפ סע ןעוו .רהָאי 20 טפאשנעג

 ןיא ,םיוב ןעסיורג ַא ןופ ךָאל ַא ןיא רעב רעד טכירקרַאפ ,ןעטלעק

 .ןעפָאלש ךיז טגעל ןוא בורנ ַא ןיא רעדָא זלעפ ַא ןופ טלאפש ַא
 רעטניוו עדנע ףיוא טהעטש רע ןעוו ןוא ,טעפ רהעז סלאמאד זיא רע

 טפערט סע .טרעגנָאמעגסיוא ןעצנאנ ןיא רע זיא ףָאלש ןייז ןופ

 רעטניוו ןעטימ ןיא ףָאלש ןייז ןופ ףיוא ךיז טּפאכ רע זַא ,טפָא

 ךיז טגעל ןוא זייּפש ןעכוז טייצ עצרוק ַא רַאפ סױרַא טהעגנ ןוא

 .ןעפָאלש קעװַא רעדיוו

 זיא רע ,היח ענולק ןייק טינ ןײמעגלַא ןיא זיא רעב רעד

 טפארק עסיורג ןייז .גיסעלכַאנ ןוא גיטליגכיילג ,ליופ וצרעד

 ?היפענ ַא טָאה רעב רעד .סױרַא ץְלַא ןיא רעבָא םהיא טפלעה

 קיזומ ךָאנ ןעצנאט ןענרעלסיוא טכייל םהיא ןעק ןעמ .קיזומ רַאפ

 ןעוועג רעב רעד זיא לָאמַא .טקאט םעד יונעג רהעז טלאה רע ןוא

 טציא ,עיזַא ןיא זייוולייט ןוא אּפָארייא ץנַאנ רעביא טיירּפשראפ

 ןעצנאג ןיא רהעמ אּפָאריײא ןופ ןעדנעגעג עכנאמ ןיא רע זיא רעבָא

 ,טעביט ןיא טנייה ְּךֶאֹנ םהיא ןעמ טניפעג ןעיזַא ןיא .ָאטינ

 ןערעװ עכלעוו ,ןערעביץנַאט יד .אניטסעלַאּפ ןיא ןוא ןעיריס

 ןוא גרעב-ןעּפלַא יד ןופ ןעמוק ,ןעגנולעטשסיוא ףיוא טהיפעגמורַא

 .גרעב-ןעטַאּפרַאק יד ןופ

 ןייז ןיא ,ןיורב-יורג דנענוי ןייז ןיא זיא רעב רעשיריס רעד

 ךיז טניפעג רע .סייוו ןעצנאג ןיא טעמכ רע טרעוו רעבָא רעמלע

 .עיריס ןוא ןונבל ןיא סרעדנוזַאב ,לארשי ץירא ןופ גרעב יד ןיא

 ,ןעפורעג טרעוו רע יוװ "לַאבירַאב , רעדָא רעב רעצראווש רעד

 ננאפ סופ בלאה א סקעז םורַא זיא רע .,רעב רענַאקירעמַא ןַא זיא

 רעדלעוו יד ןיא טיירּפשראפ זיא רע .ךיוה סופ יירד רעביא ןוא

 -ענעװו טימ ךילכעזטּפיױה ךיז טרהענ רע .ַאקירעמַא-דרָאנ ןופ

 .תומהב ןוא תויח טפָא ךיוא רעבָא טלאפַאב רע ,ןעזייּפש עשירַאט

 .רעב-ילזירג רענַאקירעמַא רעד זיא רעב רעכילרהעפעג רהעז ַא

 דנעזיוט טּפָא זיא ןוא גנאל סופ 8 םורַא ,ןעסקאווענ סיורג זיא רע

 ,(?ענענ) ןעלערק עמורק ,עקרַאטש ,עגנאל טָאה רע .רעווש טנופ

 לעקנוד עטאווענעטלָאק ,עגנַאל טימ טקעדַאב ןיא רעּפרעק ןייז

 זיא רע .לעה ןוא ץרוק ןענייז רעבָא רָאהיּפָאק יד ,רָאה עניורב

 טימ ךילכעזטּפױה טבעל רע .ןערעב ערעדנא עֶלַא ןופ רעשירעביור

 ,ןעשנעמ ךיוא ןוא סקָא-לעפוב םעד ןָא רַאגָאז טפיירג רע .שיילפ

 .טציירעג טינ וליפַא טרעוו רע ןעוו
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 ףיוא ןעהעג ייז .לעגענ עגיציּפש טינ רעבָא עקרַאטש טימ ,םעּפַאל

 -נײרַא .(ןעליוז-סופ) סעװשעדָאּפ ערעייז ןופ גנעל רעצנאג רעד

 ןענייז ייז .טינ ייז ןענעק לעגענ ערעייז "ןעטלאהאב , רעדָא ןעהיצ

 -םיוא ןהעג טייצ ערעגנעל ַא ךיוא ןענעק ןוא רערעטעלק עטוג רהעז
 ןערעב יד ייב רענהייצ יד .סיפ עטשרעטניה ערעייז ףיוא טלעטשעג

 -קַאב ערעייז .תויח-ביור ערעדנַא ייב יוװ ױזַא ןעצנַאנ ןיא טינ ןענייז
 עשירַאטיגעװ יד ןופ רענהייצ יד וצ ערעכילנהע ןענייז רענהייצ

 ןעצרוק ץנַאג ַא ,סיפ עגיטפערק ,עצרוק ןעבָאה ןערעב יד .תויח

 עסיורג-לעטימ ןוא ןערעיוא עצרוק ,זלַאה ןעקיד ,ןעצרוק ַא ,קע

 ןענייז ,רָאה עטכידעג עגנַאל טימ טקעדַאב זיא טיוה רעייז .ןעגיוא
 דנייפ עטסקראטש ערעייז ןעקיטשרעד ייז ,גיטפערק סרעדנוזַאב
 ייז .סיפ עטשרעדָאפ עגיטפערק ערעייז טימ ןעמרַאמוא ךרוד
 -נעגעג עמערַאװ יד ןיא ,ןעדנעגעג עגיסעמ ןוא עטלַאק יד ןיא ןעבעל
 לייט ןעטסערג םעד .גרעב עכיוה ףיוא זיולב ייז ןעמ טניפעג ןעד

 ןעהעג ןוא ןעטימ ןיא ןעכַאװרע ייז רעבָא ,ייז ןעפָאלש רעטניוו ןופ

 זיולב ןערעב יד ףיז ןערהענ דנעגוי רעד ןיא .זייּפש ןעכוז סױרַא

 ייז ןעוו ,ןעסע ןָא ייז ןעגנאפ שיילפ ,ןעטכורפ ןוא ןעצנאלפ טימ

 .רעטלע ןערעוו

 רע יװ ,רעב רעשיאעּפָארייא רעד רעדָא ,רעב רעניורב רעד
 א יירד ןופ ןוא גנאל סופ סקעז רעביא זיא ,ןעפורעג ךיוא טרעוו
 סע ,ןיורב ,ךילנהעווענ ,זיא ?עפ ןייז .ךיוה סופ רעיפ זיב בלַאה

 -יורג זיא ?לעפ רעייז סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ ךיוא רעבָא ןענייז

 -ייוו א רע טָאה דנעגוי רעד ןיא .ןעקעלפ עסייוו טימ ךילצראווש
 ,סעדגַאי ,גינָאה ,טכורפ ,האובת טסע רע  .דנאבזלאה ןעלָאמש ,ןעֶס
 רע ןעוו .תולבנ ךיוא טיונ ןיא ןוא ,ןעקענש ,ןעטקעזניא ,ךעלמעווש

 ןוא תויח רע טלאפַאב ,ןעניפעג טינ ןעזייּפש עניזָאד יד ןעק

 טפיירג רעבָא ךילנהעוועג .ןעשנעמ רַאגָאז לָאמ סעכנאמ ,תומהב

 סרעדנוזַאב .טציירעג טרעו רע ןעוו  ,זיולב ,ןעשנעמ ןָא רע

 ןערעוו רעדניק ערהיא ןעוו ,(עכירעב) ןירעב יד זיא ךילרהעפעג
 רָאנ ,םאזנייא ןוא ?ליטש טבעל רעב רעניורב רעֶד .ןעפירגעגנָא

 יד .ןירעב רעד טימ ןעמאזוצ רע טבעל טייצ-סגנורָאּפ רעד ןיא

 טרעבעג רַאונַאי ןיא ןוא ,ינוי רעדָא יַאמ ןיא זיא טייצ-סגנורָאּפ
 .םישרח יירד טגיוז יז עכלעוו ,רעדניק יירד זיב םענייא ןופ ןירעב יד

 ןענייז סע .טלעטשעגטסעפ טינ זיא טבעל רעב ַא לעיפיוו יונעג
 -נאפעג רעד ןיא טבעלעג ןעבָאה ןערעב ןעוו ,עלעפ ןעמוקעגרָאּפ
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 סקעז ןוא עטשרעביוא סקעז ןעבָאה ייז .ךיז ןערהענ ייז סָאװ טימ

 -נוא ייווצ ןוא עטשרעביוא ייווצ ןוא רענהייצ-ריינש עטשרעטנוא

 -קַאב עטשרע יד  .רענהייצ-ןעניוא עניציּפש ,עסיורנ עטשרעט
 רָאנ ,ּךַאלפ ןעצנאג ןיא טינ ןענייז ,ןעראלאמ ע'תמא יד ,רענהייצ

 ,זיא היח:ביור יד רעגיטולב סָאװ ןוא .ןעציּפש עפראש ןעבָאה
 רעגינעו ץלַא ןוא רענהייצ-סייר עוהיא ןענייז רעניטפערק ץלַא

 טימ ךיז ןענידנע סיפ ערעייז .יז טָאה רענהייצ-קַאב עכַאלפ

 ןענייז עכלעוו ,רעגניפ עכילגעווַאב עיירפ רעיפ טימ רעדָא ףניפ
 ,ייז ןופ ערעדנא סָאװ ,(לעגענ) ןעלערק עקרַאטש טימ טגרָאזַאב
 ןוא ןעהיצנייא ייז ןענעק ,.ווװ .זַא .א ,סרעגיט ,ןעבייל ,ץעק יוװ

 ערעדנא .(ןעזיײװסױרַא ייז רעדָא לעגענ יד ןעטלַאהַאב) ןעהיצסיוא
 ,ןעבייל ,סרעגיט ,ץעק יװ ,רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא זיולב ןעהעג ייז ןופ

 לייט ןעטשרעדָאפ םעד ףיוא ןעהעג רעדיוו ערעדנַא .וװ .זַא .א
 דנערהעוו ,ץעק-טעביצ יד יװ ,(ליוז-סופ) עװשעדָאּפ רעייז ןופ

 יד .עװשעדָאּפ עצנאג רעייז ףיוא ןעהעגנ ןערעב יד יװ ,ערעדנַא

 ןעגיוא יד .טלעקיווטנע טוג רהעז תויח-ביור יד ייב ןענייז םישוח
 ףרַאש סרעדנוזַאב העימשה שוח רעד ןוא חירה שוח רעד ,סיורג

 תויח-ביור יד ןופ לעיפ .,רָאה-להיפ עגנאל ןעבָאה ןעּפיל יד ןוא

 א סױרַא ןעבינ עכלעוו ,ןעזירד עכלעזַא בייל-רעטניה ןיא ןעבָאה
 יוװ ,ערעדנַא ייב ,ךורענ ןעטכעלש א רהעז טָאה סָאװ ,טייקגיסילפ

 ייז סָאד ,קרַאטש ױזַא ךורעג רעד זיא ,סקנָאקס ןוא ןעריוכט יד ייִּב
 .ןָא ייז טפיירג סָאװ ,היח עדעי םהיא טימ ןעביירטראפ

 טימ רכז ןייא ,עימאגָאנָאמ ןיא סנעטסיימ ןעבעל תויח-ביור יד

 ערענעלק ןיא ,ךילטפאשלעזעג ןעבעל ייז ןופ עלעיפ .הבקנ ןייא -
 ןערָאבעג ךילנהעוועג ןערעוו תויח ביור יד .ןעּפורג ערעסערג רעדָא
 טייצ ערעגנעל ַא ןענייז ייז ןוא זָאלפליה ןוא טלעקיווטנענוא ,ךאווש
 .ךלימ סרעטומ רעייז ןופ גיגנעהּפַא

 ןיא טלייטעננייא ןערעוו תויח-ביור עדנעריטסיזקע-טציא יד
 עֶלַא יד ןוא (סעיצעּפס) ןעטרא 300 ןוא ןעגנוטַאג 40 רהעפעננוא
 .סעילימַאפ 9 ןיא טלייטעגנייא ןערעוו ןעטרַא ןוא ןעגנוטַאג

 -דרֶא רעד ןיא תויח עטסערג יד ןענייז ןערעב יד -- .ןערעב
 ןוא שירעביור רעגינעוו ןענייז ייז רעבָא ,תויח-ביור יד ןופ גנוג
 זיולב שיילפ ןעסע ייז ןופ ערעדנא .ערעדנַא יד יו גיטשרוד-טולב
 ,ןעטכורפ ןופ טהעטשַאב זייּפש-טּפיוה רעייז דנערהעוו ,נילעפוצ
 עסיורג ןעבָאה ןערעב יד .סעדגַאי ןוא ןעטקעזניא ,גינָאה ,ןעסנירג
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 ןיוש ןעבָאה ןעשנעמ .רעגינעוו ץלַא ןערעוו ןעטנאפלעה יד

 בעילוצ ייז ְךֶאֹנ ןענָאי ךיז ןעננאפעגנָא ןָא ןעטייצ עטְלַא יד ןופ

 .ןייבנעפלע סָאד ,רענהייצ ערעייז

 רעדָא "תויח-ביור, גנונדרָא יד --- .(ַארָאװינרַאק) תויח-ביור
 עכלעוו ,תויח-ניוז עלַא יד ןײרַא ךיז ןיא טמענ "רעסע-שיילפ ,

 ןוא שיילפ םעד טימ ךילכעזטּפױה רעדָא ןעצנאג ןיא ךיז ןערהעגנ

 יד ,ןעדרָאמ ןוא ןעלַאפרעביא ייז עכלעוו ,תויח ערעדנא ןופ טולב

 זייּפש טרַא רעד וצ טסאּפעגוצ ןענייז תויח עניזָאד יד ייב רענהייצ

 ןעלערק יד טימ ץַאק ַא ןופ םופ רעד ,א -- .990 גנונכייצ
 ;ןעלערק ענעגיוצעגסווא טימ ץַאק ַא ןופ סופ רעד ,ב ;ןעגיוצעגנויא
 ;טנוה-םי ַא ןופ סיפ עטשרעטניה יד ,ד ;רעב ַא ןופ םופ רעד נג
 .בייל ַא ןופ סופ רעד ,ה
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 ןעגידמאז א וצ ןעמוק ייז ןעוו סרעדנוזַאב ,רעדינַא ךיוא ךיז ייז

 קעװַא ךיז ןענעל ייז ,דמַאז ןיא ןעדָאב וצ ךיז ןעבעיל ייז .ץאלּפ
 שוח רעד .לעסיר רעייז טימ רעּפרעק רעייז ףיוא דמאז ןעטיש ןוא

 רעבָא ,טלעקיווטנע קרַאטש רהעז טינ ןעטנאפלעה יד ייב זיא היארה

 שוח ןוא העימשה שוח ןעטלעקיווטנע ףראש רהעז ַא ןעבָאה ייז

 םעד ןיא ןוא תויח ענולק רהעז ןענייז ןעטנאפלעה יד .חירה

 ץנאג דנאטשראפ רהעז ךיז טלעקיווטנע ןעשנעמ טימ גנאנמוא

 ןעפיירג ייז ,תויח עניטומטוג ןוא עגיהור ןענייז ייז .,סרעדנוזַאב

 ייז .שינרעדליוו רעד ןיא ןעבעל ייז ןעוו וליפַא ןָא טינ םענייק

 ,טנייש סע .תויח ערעדנא ןופ ןעפירגעגנָא ןעטלעז ךיוא ןערעוו

 רָאנ .ייז ראפ ארומ ןעבָאה תויח-ביור עטסעדליוו יד וליפַא זַא

 זייב רהעז ייז ןערעוו ,ןעפירגעגנָא רעדָא טציירעג ןערעוו ייז ןעוו

 ןוא טייצ ערעגנעל ַא עדווירק ַא ןעקנעדעג ייז .,ךילרהעפעג ןוא

 50 ןופ סעדַאטס ןיא םורַא ןערעדנאוו ייז .עכַאר טּפָא ןעמהענ

 ןוא ןעילימַאפ ענעסָאלשענּפָא ןיא ךיז ןעטלַאה ייז ,קיטש 200 זיב

 .ןעטנאפלעה עדמערפ ןייק עדַאטס רעייז ןיא ןיירַא טינ ןעמהענ

 רע טביילב עדַאטס ןייז ןופ ןעסירעגּפָא ךיז טָאה טנאפלעה ַא ןעוו

 רעד ןיא .רערהיפ רהיא טָאה עדַאטס עדעי .םאזנייא ןעבעל

 רעדָא סקעז ףיוא ,םירכז יוװ רהעמ ןַארַאפ תובקנ ןענייז עדַאטס

 טיילנַאב ןערעוו ןעטנאפלעה יד  ,רכז ןייא סיוא טמוק תובקנ טכַא

 ןעביילק ןעלגיופ יד .ערעדנַא ןופ ןוא לעגיופ רעקַאהנעדָאמ םעד ןופ

 .ןעטנאפלעה יד ןעלאפַאב עכלעוו ,ןעטקעזניא ענעדישרַאפ יד ּפָא
 -עלב ןופ טהעטשַאב ןעטנאפלעה יד ןופ גנורהַאנ-טּפיוה יד

 ןופ ?עסיר רעייז טימ ּפָארַא ןעסייר ייז עכלעוו ,ןעגייווצ ןוא רעט

 ןיא .,ןעסנירג ערעדנַא ןוא זָארג ךיוא רעבָא ןעסע ייז ,רעמיוב יד

 ,דניק ןייא הבקנ יד טרעבעג גנורָאּפ רעד ְּךֶאנ םישדח 22 רעדָא 8

 רהָאי 25 טרעיוד סע ןוא ,ךיוה יד סופ יירד רהעפעגנוא זיא סָאװ

 -לעה עלופ ןייז טשרע טכיירגרעד סע ןוא ,סיוא טסקַאװ סע זיב

 ןעטנאפלעה ןעבעל טייהיירפ רעד ןיא .רהָאי 59 וצ טפארק-טנאפ

 .גנוי רעבָא ייז ןעברַאטש טפאשנעגנאפעג ןיא ,רהָאי 180 זיב

 "רַאפ רַאפ טצונַאב ןעטנאפלעה יד ןערעוו טפאשנעגנאפעג ןיא

 ייז ןעוט ןוא סיוא לענש ךיז ןענרעל ייז עכלעוו ,טיײברַא ענעדיש

 -נַאט ןענרעלסיוא רַאנָאז ייז ןעק ןעמ .טייקכילטקישעג סיורג טימ

 ןענעלפ ןעטייצ עטלַא יד ןיא .ןעצנוק ענעדישרַאפ ןעכַאמ ןוא ןעצ

 .ייז ףיוא ןעטייר וצ המחלמ ןיא ןערעוו טצונַאב ייז
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 ןוא ןערעיוא ערעסערג ,רענהייצ-ןעגיוא ערעסערג ךיוא טָאה רע ןוא

 .סיפ עטשרעדָאפ יד ףיוא .?עסיר ,ןערעניד רעבָא ,ןערעגנעל ַא

 עטשרעטניה יד ףיוא ןוא סעטיּפָאק טימ רענניפ רעיפ וצ רע טָאה

 .ַאקירפַא ןופ ןעדנענעג עכילרעניא יד ןיא טבעל רע .יירד וצ ---

 -ַאטס ערעסערג רעדָא ערענעלק ןיא ןעבעל ןעטנאפלעה יד

 ןענייז עכלעוו ,סעּפעטס ןיא ךיֹוא יו ,רעדלעוו עסיורג ןיא סעד

 .רעמיוב ןאראפ ךיוא ןענייז סע ואוו ןוא זָארג עכיוה טימ ןעסקַאװַאב
 -העוו ,רעמיוב עטכידעג יד ןעשיווצ ףיוא ךיז ייז ןעטלאה גָאט ייב

 ידיד יי
 יי

 .טנַאפלעה ןעשידניא ןַא ןופ ןעברַאש רעד (1 -- .219 גנונכייצ
 סע ואוו ,קַאבניק רעטשרעטנוא רעד ,ב ;רענהייצ ןייב-ןעפלע יד ,א
 .לעסיר םעד ןופ דנע םייב רעכעלזָאנ יד ,ג ;רענהייציקַאב יד ןעציז
 ןיא רענהייציקַאב יד טימ טנַאפלעה ןופ קַאבניק רעטשרעטנוא רעד (2
 .ןעביוא ןופ ןעהעזעג ,םהיא

 ןעהענ ייז .זייּפש רעייז ןעכוז סיױרַא ייז ןעהענ טכאנ ייב דנער

 יד ןעשיווצ געוו ַא ךיז גידנעכערבכרוד רעדלעוו עטלַארוא יד ךרוד

 ייז עכלעוו ,ןעננורעטש עֶלַא גידנעדניוורעביא ,רעמיוב עטכידעג

 ייז רעבָא ,םאזגנאל ךילנהעוועג ןעהעג ייז .געו רעייז ןיא ןעפערט

 טינ דרעפ ַא טימ ייז ןעק ןעמ סָאד ,ןעפיול ?ענש ךיוא ןענעק

 -ייצעגסיוא ןענייז ןוא ןערעטעלק טוג ךיוא ןענעק ייז .ןעגָאירעד

 ןעגעל טּפָא רעבָא ,גידנעהעטש טּפָא ןעפָאלש ייז .רעמיווש עטנעכ



 : .(ןויבצ) ןַאמּפָאה .ב .רד 424

 םעדכאנ סע טפסיג ןוא רעסַאװ ןיירַא םהיא ןיא טניוז רע ,ןיירַא
 ךיוא ךיז טנעידַאב רע .רעּפרעק ןייז טצירּפשַאב רעדָא ?יומ ןייז ןיא
 םהיא טימ ןעק רע  .דנייפ ןעגעג עּפַאװ סלַא לעסיר ןייז טימ

 עסיורג ענייז ךיוא טצונַאב רע .ּפעלק עקרַאטש רהעז ןעבעג

 -לעו טימ ,סיפ-רעצעלק ענייז ךיוא ןוא עפאוו סלא רענייצ-ןעגיוא
 .רעפיירגנָא ןייז טערטוצ רע טכ

 ב= ערי עק ישא ===. -.ב נול שר

 .טנַאפלעה רעשידניא ַא -- .918 גנונכייצ

 ןוא גנַאל סופ ףלעווצ רהעפעגנוא זיא טנאפלעה רעשידניא רעד

 סופ סקעז רעביא זיא (לעסיר) זָאנ ןייז .ךיוה ױזַא רהעפעגנוא

 ףניפ ןופ טנעהָאנ ךילנהעוועג ןענייז רענהייצ-ןעגיוא ענייז ,גנאל

 טימ רעגניפ ףניפ וצ ןעבָאה סיפ עטשרעדָאפ ענייז ,גנעל יד סופ

 ןיא טבעל רע .רעיפ זיולב סיפ עטשרעטניה ענייז ןוא סעטיּפאק

 -יַאלַאמ םעד ףיוא ןוא ןָאליײצ ,ארטאמוס ,אמריב ןופ רעדלעוו יד

 ,לעזניא-בלַאה ןעשיא

 רעשידניא רעד יוװ רעסערנ זיא טנאפלעה רענאקירפַא רעד
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 זיא ,ןעגיצ יד ןופ רכז רעד ,קָאב רעד ,תויח עגיטומ ץנַאנ ןענייז

 גיצ ַא ןופ טייצ-גָארט יד .שירעּפיירגנָא ןוא שירעגירק רַאנָאז

 סנייא ןופ טרעבעג יז ןוא ןעכָאװ 22 ןיב 21 ןופ רהעפעגמוא זיא

 .ךעלעגיצ רעיפ זיב

 םעד ןענעכער ןעגָאלָאָאז יד ןופ עכנַאמ -- .טנַאפלעה רעד

 -נַא דנערעוו ,תויח-ףוה יד ןופ גנונדרָא רעד ןיא ןיירא טנַאפלעה

 -ךרֶא יד ,גנונדרָא רערעדנוזַאב ַא ןיא סיוא םהיא ןעלייט ערעד

 ַא ןעבָאה עכלעוו ,תויח טסייה סָאד ,"תויח-לעסיר , יד ןופ גנונ

 זיא טנַאפלעה רעד ,זָאנ רעייז סלַא עקשיק רעדָא ץיונש ןעגנַאל

 גנונדרָא רעניזָאד רעד ןופ היח עדנעריטסיזקע עניצנייא יד טציא

 טנַאפלעה רעשידניא רעד ; סעיצעּפס ייווצ ןַארַאפ ןענייז סע ןוא

 יד ןופ היח עטסערג יד זיא טנַאפלעה רעד .רענַאקירּפַא רעד ןוא

 -רעק ןעקיד ןעצרוק ַא טָאה טנַאפלעה רעד .תויח דנַאל עדנעבעל

 ןעצריק ַא ,ץע ןעגנַאל-לעטימ א ,סיפ עגיטרַא-רעצעלק עכיוה ,רעּפ

 ,(לעסיר) זָאנ ןעגנַאל ַא ,ןעגיוא עניילק ,ןערעיוא עסיורג רהעז ,זלַאה

 רהעז ייווצ ,דנע םייב רעגניפ םעניד ַא טימ ךיולש ַא וצ ךילנהע

 -נוא ןייא ןוא ןעטשרעביוא ןייא זיולב ,רענייצ-ןעניוא עסיורג

 -דרע ,עטשטיינקעג עקיד ַא ,טייז רעדעי ןיא ןהָאצ-קַאב ןעטשרעט

 יד .רָאה עפייטש ערעטיש ץנַאנ טימ ןעסקאווַאב ,טיוה עניברַאפ

 םעד ייב ןעסקַאװ ,"ןייבנעפלע , סָאד ,רענייצ-ןעניוא עסיורג ייווצ

 גנעל ַא זיב סיוא טפָא ןעסקַאװ ןוא ןעבעל ןעצנַאנ ןייז טנַאפלעה

 -ייז ךילנעוועג .טנופ 200 רעביא ןופ טכיוועג ַא ןוא סופ 10 ןופ

 זיב 78 ןופ ןוא גנַאל סופ סקעז יו רהעמ סָאװטע רָאנ ייז ןענ

 -ייז טנַאפלעה םעד ןופ רענייצ-קַאב-רעיפ יד .רעווש טנופ 0

 הייר עצנַאנ ַא ןופ טהעטשַאב ןהָאצ-קַאב רעדעי .עסיורג רהעז .ןענ

 ַאזַא טימ טפעהאב ערעדנַא יד טימ ענייא ןענייז עכלעוו ,ןעטַאלּפ

 .ןייב-קַאב ןופ עלסַאי עצנאגנ יד טמענראפ ןהָאצ רעדעי ,טנעמעצ

 ,טלעקערבעגסיוא ןוא ןעבירעגּפָא ןערעוו רענייצ-קַאב עניזָאד יד ןעוו

 יד ךיז ןעטייב לָאמ סקעז .ץַאלּפ רעייז ףיוא ּפָא ערעדנַא ןעסקַאװ

 לעסיר םעד .טנַאפלעה םעד ןופ ןעבעל םעד ןיא רענייצ עגיזָאד

 רע .ןעהערדטיונוצ ןוא ןעהיצסיוא ,ןעהיצנייא טנַאפלעה רעד ןעק

 -עננָא םהיא טימ ןעק טנַאפלעה רעד ,דילג ךילגעוואב ַא רהעז זיא

 םעד טימ .רנַאטשנעגעג ןעטסנעלק םעד ,רעגניפ ַא טימ יוװ ,ןעמ

 ליומ ןיא סע טפראוו ןוא זייּפש טנַאפלעה רעד טמענ ?לעסיר
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 .תויח-גרעב דנַאטשוצ ןעדליוו ןיא ןענייז ןעסּפעש רעדָא ףָאש

 טקערַאב ןערעוו גרעב יד ןעוו ,זיולב לָאט ןיא ּפָארַא ןעהעג ייז

 ןעניפעג טינ רהעמ ןעטרָאד ןענעק ייז ןוא עענש ןעפיט ַא טימ

 ןענייז עכלעוו ,יד זיולב ןעבעל דנאליךַאלפ ףיוא .זייּפש ןייק

 ןיוש ןענייז ןעסּפעש יד .ןעסּפעשדזיוה ןיא ןערָאװעג טלעדנאווראפ

 .תויחיזיוה ןיא ןערָאװעג טלעדנַאוװרַאפ ןעטייצ עטלַא ץנַאג ןיא
5 

 ויב 20 ןופ רהעפעגמוא זיא סּפעש ַא ןופ טייצ-נָארט יד

 "גנע ןוא סָאנירַאמ יד .ןעכָאװ 22 ןוא 22 ךיוא טּפָא ,ןעכָאװו 1

 "דנַאל עכילנעוועג יד ,עלעמעל ןייא זיולב ןערעבעג ןעסּפעש עשיל

 טפָא ןוא סגניליירד ךיוא ,סגניליווצ סנעטסיימ ןעבָאה ןעסּפעש

 -ַאב יד ,םירכז יד ןיולב ךילנעוועג ןעבָאה רענרעה .סננילפניפ

 .סענַאר
 ןעדליוו רעייז ןיא ןעסּפעש יד טימ ךיילנוצ ןענייז ןעניצ יד

 ןוא ןערעטעלק ייז ,סעדַאטס ןיא ןעבעל ייז .תויח-גרעב דנַאטשוצ

 .גיטכיזרָאפ רהעז ןענייז ןוא טקישעג רהעז ןעגנירּפש

 ןעניצ יד .סעיצעּפס עדליוו ןופ ּפֶא ןעמַאטש ןעגיצזזיוה יד
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 -ראפ ַא ןיא ןוא רענייצ-קַאב 12 ןוא רענייצ-דיינש ייווצ טרובענ

 ,רענייצ-ךלימ עלא סיורא ייז ייב ךיז ןעדיינש ןעכָאו 4 ןופ ףיול

 סיורַא ןעסקאוו טרָא רעייז ףיוא ןוא סיורא רעטעּפש ןעלאפ עכלעוו

 -מםוא ןיא הוק א ןופ טייצ-נָארט יד .רענייצ עגידנעטשאכ יד

 ןעוו ,עלעפ רָאפ ןעמוק סע .רהעמ ךס ַא טּפָא ,םישדח 9 רהעפעג

 זילב ךילנעועג טרעבענ יז .געט 280 טרעיוד טייצ-נָארט יד

 .ייווצ ןעטלעז ,בלַאק ןייא

 רנאטשוצ ןעדליוו ןיא טבעל סקָא םַאזיב רעדָא סושָאמ רעד

 טימ טקעדַאב זיא רע  .דנאלנירג ןיא ןוא אקירעמַא-דרָאנ ןיא

 -םערק רהעז ,עצרוק טָאה ןוא רָאה עניורב-לעקנוד עטכידעג ,עגנַאל

 קָאב-גרַאב ַא ;ּפָאלעטנַא ןרָאהגנָארפ ַא (( - 916 גנונ גנונכייצ

 -ענ ,סעדַאטס ןיא טבעל רע .סעטיּפָאק עסיורג טימ סיפ עניט

 -ראפ טייצ-רעטניוו ןיא .ךייט ַא ןופ טנהָאנ ,ןעלָאט ןיא ךילנעוו

 עכלעוו ,ןעצנַאלפ יד טימ ךיז טרהענ ןוא דלַאװ ןיא ךיז רע טביילק
 ןוא םונ טגנירּפש ,לענש רהעז טפיול רע .ןעטרָאד טניפעג רע

 .ןעזלעפ ןוא גרעב ףיוא טנעכייצעגסיוא טרעטעלק

 ןוא ןעידניא-טסָא ןופ טמאטש סקָא-לעפוב רעשיטַאיזַא רעד

 וצ טבעיל ןוא ןעדנעגעג עטרעפסַאװַאב-ךייר ןיא טבעל רע ,ןָאליײצ

 ןיא סנעטסיימ טבעל רע .עטָאלב ןיא רעדָא רעסַאװ ןיא ןעניל

 טניואוועגוצ רעווש טינ ךיוא טרעוו רע רעבָא ,דנַאטשוצ ןעדליוו

 .רניק ןייא טרעבעג ןוא םישדח 10 טגָארט הוק-לעפוב ַא . .זיוה םוצ
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 -נַאלַאב עילימַאפ רעניזָאד רעד וצ --- .תויח-סושָאמ-גרעווצ
 רוּפַאנניס ,ַאװַאי ןיא ןעבעל עכלעוו ,תויח-סושָאמ עניילק יד ןעג

 -נהע רהעז ןענייז ייז .לעזניא-בלַאה ןעשיאַאלַאמ םעד ןיא ןוא

 ןעלייט ןעגנָאלָאָאז עכנַאמ ןוא תויח-סושָאמ עכילנעוועג יד וצ ךיל

 ייז ןענעכער ייז רָאנ ,עילימַאפ ערעדנוזַאב ַא ןיא סיוא טינ ייז
 ןיילק ןענייז ייז .עילימַאפ סושָאמ רעניימענלַא רעד ןיא ןיירַא

 רהעז ןענייז ,גנעל יד סופ ןעבלַאהטרעדנַא רהעפעגמוא ןעסקַאװעג

 -יווצ דיישרעטנוא רעשינאגרָא רעטסגיטכיוו רעד .גולק ןוא ןהעש
 ,םעד ןיא טהעטשאב תויח סושָאמ עכילנעוועג יד ןוא ייז ןעש

 .("רודס ,) ןענָאמ-רעטעלב ןייק טינ ןעבָאה ייז סָאװ

 .סקָא סושאמ ַא -- .915 גנונכייצ

 ןעגנַאלַאב תויח-ןרָאה עילימַאפ רעד וצ --- .תויח-ןרָאה יד
 ,רעדניר יוװ ,רענרעה עטליוהעגסיוא ןעבָאה עכלעוו ,תויח ענינעי יד

 ןעסקָא-סושָאמ ,ןעסקָא-לעפוב ,ןעזמעג ,ןעניצ ,ןעּפָאלעטנַא ,ףָאש

 ,סיפ ערעייז ןיא סעטיּפָאק ייווצ וצ עלַא ןעבָאה ייז .וװ .זַא ןוא

 ייז ,טינ ייז ןעבָאה רענייצ-ןעניוא ןוא רענייצ-דיינש עטשרעביוא

 -קע סע .האובת ןוא ןעלצרָאװ ,ןעסנירנ ,זָארנ טימ ךיז ןעזייּפש

 -יורג ַא .ןעטרַא 180 טימ ןעגנוטַאג גיסיירד םורַא טנייה ןעריטסיז

 תויח-זיוה ןיא ןערָאװעג טלעדנַאװרַאפ ןענייז ייז ןופ ?ייט רעס

 .ייז טפור ןעמ יוװ ,תומהב רעדָא

 עכילריטַאנ ןייק רָאפ טינ ךיז טימ ןעלעטש רעדנירדזיוה יד

 -ראפ ןופ ןעגנורָאּפ הייר עצנַאנ ַא ןופ סױרַא ןעמוק ייז .עיצעּפס

 .רעד ייב ךילנעוועג ןיוש ןעבָאה רעבלעק יד .סעיצעּפס ענעדייש
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 ,טייצ-סגנורָאּפ רעייז טמוק סע ןעוו רָאנ ,זייוורָאּפ ןעבעל ייז
 טננַאפ סע ןוא סעדַאטס ערעסערג ןיא ףיונוצ ךיז ייז ןעביילק

 "רעה רעד ןעגעוו ,םירכז יד ןעשיווצ ףּפמַאק רערעטיכ ַא ןָא ךיז
 רענעי ןיא ךיז ןופ סיורא ןעזָאל םירכז יד .עדַאטס רעד ןיא טפאש
 -רַאפ רעכלעוו ,ךורעג םַאזיב רעֶדָא סושָאמ ןעקרַאטש ַא טייצ

 -מעווָאנ ןופ טייצ רעד ןיא ךיז ןערָאּפ ייז .טייוו ץנַאנ ךיז טיירּפש
 רעדָא סנייא הבקנ יד טרעבעג יַאמ ןיא ןוא ,רעבמעצעד זיב רעב
 ןייֵלַא ןענעק ייז זיב ,טהיצרע ןוא טניוז יז עכלעוו ,רעדניק ייווצ

 .זיײּפש רעייז ןעגרָאזַאב ךיז

 : (רענַאקירעמַא) שריה ַאינישזדריוו ַא ,סטכער --- .914 גנונכייצ
 .שריה סושמ ַא ,סקניל

 םירכז יד סָאװ ,טימרעד סיוא ךיז ןענעכייצ תויח-סושָאמ יד

 -עג ערעייז ןוא לעּפָאנ םעד ןעשיווצ ,ךיוב רעייז ףיוא ןעבָאה

 -עג סע ןעכלעוו ןיא ,לעטייב-טיוה ךילדנור ַאזַא ןענַאגרָא-ססטכעלש

 ךיז ןעניפעג לעטייב םעד ןיא .ןעננונפע עניילק ייווצ ךיז ןעניפ

 ןעבינ עכלעוו ,היח רעד ןופ ןעזירד םַאזיב יד רעדָא סושָאמ יד סע

 רעד .ףָאטש ןעכילנהע-בלַאז ,ןעדנעכיר-קרַאטש ַאזַא ךיז ןופ סיױרַא

 סלַא טכיורבעג ןעטייצ ערעגנעל ןופ ןיוש טרעוו ףָאטש רעגיזָאד

 -נייא יד טעמכ ןעוועג סושָאמ זיא לָאמַא .ןיצידעמ רעמַאזקריװ ַא

 -ראפ וצ ססוג ַא ןערעוו ןעבעגעגנייא טנעלפ סָאװ ןיצידעמ עניצ

 טצונַאב ךילכעזטּפיוה סושָאמ טרעוו טציא .ןעבעל ןייז ןערעגנעל

 .ןעמויפרַאּפ ןופ ןָאיצַאקירבאפ רעד ןיא
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 ַא טימ ךיז טגידנע ןוא גנַאל סופ רעיפ רהעפעגמוא זיא קע ןייז

 -דנורג רעד .עטקעלפענ ַא זיא לעפ ןייז .ל?לעטניב-רָאה ןעקיד

 -נוד סָאװטע ןעקור ן'פיוא .בלעג-דמַאז זיא לעפ ןייז ןופ ברַאפי

 ,עניורב-טסָאר ,עגיטנַאק ,עסיורג טימ ,רעלעה ךיוב ן'פיוא ,רעלעק
 ןעפַארישז .רעּפרעק ןעצנַאג םעד רעביא ןעקעלפ עצרַאוװש רעדָא

 זיב ניסיירד ןופ ךיוא טּפָא ,טכַא זיב סקעז ןופ סעּפורג ןיא ןעבעל

 רעטעלב ענירג טימ ךילנעוועג ךיז טרהענ ףַארישז רעד .קיטש 0
 ןייז טימ טכיירגרעד רע עכלעוו ,רעמיוב ןופ ךעלגייווצ עגנוי ןוא
 -רעפ-םרָאװ ןעכילמיטנעגייא ןייז טימ ּפֶא טסייר ןוא זלַאה ןעגנַאל

 זָארג עטנעקירטראפ ךיוא רע טסע טיונ ַא ןיא  .גנוצ ןעגימ

 רע .היח עכילדירפ ץנַאנ ַא ןײמעגלַא ןיא זיא ףַארישז רעד

 סרעדנוזַאב ַא זיא רע .רעפיירגנָא ענייז ןופ ךילנהעוועג טפיולטנַא

 רָאנ ,דרעפ רעטונג ַא יו ?ענש יוזא ןעפיול ןעק רע ,רעפיול רעלענש

 וצ סיוא םהיא ךיז טמוק סע ןעוו רָאנ ,רעיודסיוא רהעמ טימ

 טפּפמעק רע  .רעפּפמעק רעטונ ַא ךיוא רע זיא ,ןעגידייטרַאפ

 -פערק עכלעזַא ןעבעג ןעק רע עכלעוו טימ ,סיפ עקרַאטש ענייז טימ

 .ךיז ןופ ןעביײרטּפָא בייל ַא רַאגָאז ןעק רע סָאד ,ּפעלק עניט

 ןעגָארט ַא ךָאנ ןוא ,גנילהירפ ןיא ךיז ןערָאּפ ןעפַארישז יד

 ןוא טניוז יז סָאװ ,דניק ןייא הבקנ יד טרעבענ ,ןעטַאנָאמ 14 ןופ

 .גידנעטשטסבלעז טרעוו סע יב טהיצרע

 רעדָא ,תויח-סושָאמ עילימַאפ רעד ןופ -- .תויח-סושָאמ

 זיולב טציא ןעריטסיזקע ,ןעפורעג ךיוא ןערעוו ייז יו ,תויח-םַאזיִב

 -םַאזיב יד .,ןעיזַאלארטנעצ ןיא ןעבעל עכלעוו ,ןעגיצ-םַאזיב יד

 ןייק טינ רעבָא ןעבָאה ייז ,תויח עכילנהע-שריה ןענייז ןעגיצ

 ןופ ןעדנעגענ עניגרעב יד ןיא טיירּפשראפ ןענייז ייז .רענרעה

 -לַאקיַאב םעד םורַא ןוא עילָאגנָאמ ,טעביט ,אניכ ,עידניא ,רומַא

 ,סעטיּפָאק ייווצ טימ סיפ עקנַאלש ןעבָאה ןעניצ-םַאזיב יד .עעז

 -לעוו ,רענייצ-ןעניוא עטשרעביוא עניציּפש עגנַאל ןעבָאה םירכז יד

 ןוא קע ןעקיד ןעצרוק ַא ,ליומ רעייז ןֹופ סױרַא ןעצרַאטש עכ

 ?לעפ רעייז ןופ ריִלָאק רעד .ןעניוא ןוא ןערעיוא עסיורגנ-?עטימ

 -סיוא ןענייז ייז .ןיורב-ךילבלעג רעדָא ןיורב-טיור ,לעקנוט זיא

 .גירעקערש רהעז רעבָא ,רערעטעלק ןוא רעגנירּפש עטנעכייצענ

 -נוד טרעוו סע ןעוו רָאנ ,ןעטלַאהַאב ךילנעוועג ייז ,ןעניל גָאטייב

 .זיײּפש רעייז ןעכוז סינעטלעהַאב רעייז ןופ סױרַא ייז ןעהעג לעק

 .ךָאמ ןֹוא סערגַאי ,ןעסנירג ,ןעלצרָאװ ,רעכיטיירק ,זָארג ןעסע ייז
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 טציא טלַאהטנע ןעפַארישז עילימַאפ יד -- .ןעּפַארישז יד
 .אקירּפַא ןיא ןעבעל עכלעוו ,ןעפַארישז טרַא עגניצנייא יד זיולב

 ןוא ןלַאה ןעגנַאל ןייז טימ סיוא ךיז טנעכייצ ףַארישז רעד

 ןופ לייט רעטשרעדָאפ רעד .סיפ עטשרעדָאפ עכיוה ענייז טימ

 ,רענרעה ענייז ןופ דנע יד זיב סעטיּפָאק ענייז ןופ ,רעּפרעק ןייז

 ייוצ וצ ןעבָאה סיפ ענייז .ךיוה סופ גיצנַאװצ רהעפעגמוא זיא

 ייווצ רע טָאה ּפָאק ןייז ףיוא .סעטיּפָאק טימ טקעדַאב רענניפ
 ךיוא .טיוה טימ ןעסקַאװַאב ןענייז עכלעוו ,רענרעה עדַארג עצרוק

 .ןרָאה ַא יו ,גנוסקַאװסױרַא עניילק ַא רע טָאה ןערעטש ןייז ףיוא

 אטא
 עב נא

 י.שט- 2/ = == .. :
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 טרעוו גנונכייצ רעד ןיא ןעביוא) ןעפַארישז --- .213 גנונכייצ
 .(ףַארישז ןופ גנוצ עכילנהע-םרָאװ יד טגיוצעג
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 -ריה עדנעיטסיזקע טנייה יד ןעשיווצ שריה רעטסערג רעד סלַא ךיז

 זיא רעכלעוו ,שריה-ךעלע רעד ךיוא זיא שריה רעסיורג ַא .ןעש

 ,עסיורג טָאה רע .םי ןעשיטלַאב ןופ ןעדנענעג יד ןיא טײרּפשרַאפ

 זיא רעּפרעק ןייז ןוא רענרעה עטנייווצרַאפ ,ענישטַאלּפ ,עטיירב

 .רָאה עגנַאל טימ ןעסקַאוַאב

 .זומ-לוב רענַאקירעמַא רעד --- .919 גנונכייצ

 זיא ןעשריה עשיטסירעטקַארַאכ ןוא עסיורג יד ןופ רענייא

 -עג טרעוו רע יװ ,"זומ , רעדָא "זומ-לוב , רענַאקירעמַא רעד ךיוא

 ,עסיורג רהעז ןוא ּפָאק ןעסיורג ַא טָאה רע .ןעפורעג ץרוק ךילנהעוו

 .רענרעה עניגייווצ ,ענישטַאלּפ ,עטיירב

 טייקכילנהע עסיוועג ַא ןעטכיזניה עכנַאמ ןיא טָאה "זומ , רעד

 .שריה-ןעלע ןעשיטלַאב םעד טימ
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 ןייז ףיוא ןוא רָאה עגנַאל טימ ןעסקאוואב שריה ןופ זלַאה רעד
 -ּפעס ןעטימ ןופ .קעלפ רעצרַאוװש רעסיורג ַא ךיז טזייווַאב ךיוב

 סָאד ןעמ טרעה ,טכענ ערעטלעק יד ןיא סרעדנוזאב ,ןֶָא רעבמעט

 ןעמורב םעד וצ ךילנהע זיא סָאװ יירשעג ַא ,ןעשריה יד ןופ ןעיירש

 ןעוו ,סױרַא סנעטסיימ ייז ןעזָאל ןעיירשעג עכלעזַא .סקָא ןַא ןופ

 פיו סָאװ ,טנערוקנָאק א ךיז טניפעג טייוו טינ זַא ,ןעריּפשרעד ייז

 עפּפמעק יד .ייז ןופ עדַאטס רעד רעביא טפאשרעה יד ןעביױרקעוװַא

 ןיא ךיז ייז ןעכַאמ טפָא ,עגיטולב רהעז ןענייז ןעשריה יד ןעשיווצ

 ךיז ייז ןעטכעלפראפ לָאמ סעכנַאמ .ןעדנואוו עכילטיוט ףּפמַאק

 סָאד ,רענרעה ערעייז טימ ןערעדנַא םעד טימ רענייא ףּפמַאק ןיא

 ערייב ןוא ןערעדנַא ןופ רענייא ןעסיירּפָא טינ ךיז ןענעק ייז

 .ןעבעל רעייז ןערילראפ
 ןוא שריה רענאקירפא רעד זיא שריה-לעדע םעד וצ טנעהָאנ

 טנעכער רעכלעוו ,"יטיּפַאװ, רעדָא "קלע , רעשינַאקירעמַא-דרָאנ רעד

 .(יטיּפַאװ) קלע רענאקירעמַא רעד --- .911 גננונכייצ
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 ןיא טיירּפשראפ ןענייז עכלעוו ,ןעטרַא 80 טימ ןעגנוטַאנ סקעז

 אקירעמא ,עיזַא ,אּפָארייא ןופ סעּפעטס יד ןיא ןוא רעדלעוו יד

 ןעילארטסיוא ןיא .אקירפא ןופ סעגערב עכילדרָאנ יד ייב ןוא

 עטשרעביוא ןייק .ָאטינ ןעצנַאגניא ייז ןענייז ןעיזענילָאּפ ןיא ןוא

 ךיוא ןעלהעפ עכנַאמ ייב .טינ ןעשריה יד ןעבָאה רענייצ-דיינש

 -ָאפ יד ףיוא סעטיּפָאק ייווצ וצ ןעבָאה ייז .רענייצ-ןעניוא יד

 ענעטלעז ץנַאג ןיא ,םירכז יד .סיפ עטשרעטניה ןוא עטשרעד

 ןעלַאפ עכלעוו ,רענרעה ענענייווצ ןעבָאה ,תובקנ יד ךיוא עלעפ

 רענרעה ערעדנַא ןוא רהֶאי ןופ טייצ רעסיוועג ַא ןיא ּפָארַא ייז ייב

 .ץַאלּפ רעייז ףיוא ּפֶא ןעסקַאװ

 זיא ,אּפָאריײא ןיא טײרּפשרַאפ זיא רעכלעוו ,שריה-לעדער רעד

 ץנַאג ַא טימ ,ךיוה סופ ףניפ ןוא גנַאל סופ ןעביז רהעפענמוא

 -יירב ַא טימ ,טיובעג גיטפערק רעבָא קנַאלש זיא רע .קע ןעצרוק

 -ענוצ ,ןעניוא עסיורג-לעטימ ,זלַאה ןעקנַאלש ַא טימ ,טסורב רעט

 -ַאב זויא רעּפרעק ןייז .סיפ עניד עכיוה ןוא ןערעיוא עטציּפש

 ,ולַאה ן'פיוא ןענייז עכלעוו ,רָאה עטכידעג ,עצרוק טימ טקעד

 ןופ ריִלָאק רעה .רעגנעל דנעטיידאב ,טנערָאפ ןופ סרעדנוזַאב

 ןייז טיול ןוא ןעטייצ-סערהָאי יד טיול ךיז טרעדנע רָאה ענייז

 זיא רעמוז ןיא רנערעוו ,יורג-ןיורב רע זיא רעטניוו ןיא ,רעטלע

 ןופ רעדלעוו יד ןיא סנעטסיימ ךיז טניפעג רע .ןיורב-ךעלטיור רע

 ערענעלק רעדָא ערעסערג ןיא טבעל רע ואוו ,ןעדנעגעג עגיגרעב

 .טכאנייב סנעטסיימ זייּפש ןייז ןעכוז סױרַא טהענ רע .סעדַאטס

 עלא טעמכ טסע רע ןוא רענטרעג ןיא ,רעדלעפ ןיא טהענ רע

 טסברעה ןיא .טניפעג רע עכלעוו ,ןעטכורפ ןוא תואובת ,ןעסנירג

 ןופ ערָאק ןוא ךָאמ רעטניוו ןיא ןוא ךעלמעווש ךיוא רע טסע

 ףיוא טוג טרעטעלק ,לענש רהעז טפיול שריה-לעדע רעד .רעמיוב

 ,העימשה שוח ןייז .רעמיווש רעטנעכייצענסיוא ןא זיא ןוא גרעב

 טוג רהעז סרעדנוזאב ןענייז היארה שוח ןייז ןוא הירה שוח ןייז

 -ענפיוא ןוא דליוו רע זיא טייצ-סגנורָאּפ רעד ןיא .טלעקיווטנע

 טגנאפ טיײיצ-סגנורָאּפ יד .ןעשנעמ ןָא ראנָאז טפיירג רע ןוא טגער

 -קֶא ןיב טרעיוד ןוא רעבמעטּפעס ביֹוהנֶא ןעשריה יד ייב ןָא ךיז

 ערעקרַאטש יד ןעשיווצ ףּפמַאק ַא ןָא ןַאד ךיז טגנַאפ סע .,רעבָאט

 רעד .תובקנ יד ןופ ץיזַאב םעד ןענעוו םירכז ערעכַאוװש ןוא

 טביילב רע ןוא ערעכאווש יד קעװַא טביירט שריה רערעקרַאטש

 טרעוו טייצ-סגנורָאּפ רעד ןיא .עדַאטס רעד רעביא רעשרעה רעד
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 זיא גרעב יד ףיוא ןעוו ,ןעטייצ-סערהָאי ענעקורט יד ןיא זיולב

 ערַאבטכורפ יד ןיא ּפָארַא ךיז ייז ןעזָאל ,זייּפש גינעוו ןַארַאפ

 ןיא ןערָאװעג טכַארבעג ַאקירעמַא ןופ ןענייז סַאמַאלל יד .ןעלָאט

 ךלימ ןוא שיילפ רעייז .ןעלייט-טלעוו .ערעדנא ןיא ןוא אּפָארייא

 רעייז ןוא רעדיילק ראפ טצונַאב טרעוו לָאװ רעייז ,ןעסעגעג טרעוו

 .רעדעל ראפ לעפ

 .אקירעמא לארטנעצ ןיא סנעטסיימ ךיז ןעניפעג סָאקַאנַאונ יד

 גיטכיזרָאפ רהעז ןענייז ייז ןוא סעדַאטס ערעסערג ןיא ןעבעל ייז

 רעטכעוו סיוא טלעטש ערַאטס יד .דנייפ ַא ןופ ףירגנא ןענענ

 -רעד רעטכעוו יד ןעוו ןוא ,ךיז ןערעטיפ ייז ואוו ,ץַאלּפ םעד םורַא

 -נהע ,ןעקעמ ךיוה ןָא ייז ןעגנַאפ ,רַאפעג זיא סע עכלעוו ןעריּפש

 רהעז ןערעטעלק ןוא לענש רהעז ןעפיול ייז .ןעסעּפש וצ ךיל

 .גרעב ףיוא רעכיז ןוא קנילפ

 ןוא גנַאל סופ בלַאה א סקעז רהעפעגמוא ןענייז סָאקַאנַאוג יד

 ,קע םענעסקַאװַאב ןעצרוק ַא ןעבָאה ייז .ךיוה סופ יירד רעביא

 עגנַאל ,ּפָאק ןעֶלָאמש ןעגנַאל ַא ,זלַאה םענעגיובעג ,םעניד ןעגנַאל ַא
 .ןעניוא עטפַאהבעל עסיורג ןוא ןערעיוא

 -נהע רעּפרעק רעייז ןופ יובעג םעד טימ ןענייז סַאקַאּפלַא יד

 ייז .זלַאה ןעכילנהע-לעמעק ַא רעבָא ןעבָאה ייז ,ןעסּפעש וצ ךיל

 ןעצראווש ןופ רָאה ענעלָאװ עגיצנַאלג-ןעדייז עגנאל רהעז ןעבָאה

 לָאצ 8 זיב 4 ןופ טפָא זיא רָאה רעייז .ריִלָאק ןעסייוו רעדָא

 ,ילישט ןוא ורעּפ ןופ גרעב יד ןיא ךיז ןעניפענ ייז .גנעל יד

 .סעדאטס עסיורג ןיא ןעבעל ייז ןוא ,אקירעמא לארטנעצ

 רהעז טָאה ןוא ַאמַאל? רעד ןופ רענעלק סָאװטע זיא אינוקיוו יד

 -עג עניד טימ טקעדַאב זיא ?עפ רהיא .ןהעזסיוא ןעכילטרעצ ַא

 ןעטשרעביוא םעד ףיוא ןענייז עכלעוו ,רָאה ענעלָאװ עטלעזיירק

 ןוא טסורב רעד ףיוא דנערהעוו ,בלעג-ךילטיור רעּפרעק ןופ ?ייט

 ,עגנַאל ץנַאג ןענייז ךיוב ןוא טסורב רעד ףיוא רָאה יד .סייוו ךיוב

 עניילק ןיא ןעבעל סָאינוקיװ יד .גנעל יד לָאצ ףניפ רעביא טּפָא

 ןוא תובקנ ןהעצפופ זיב סקעז ןופ ןעהעטשַאב עכלעוו ,סעּפורג

 ייז .םירכז ןופ ןעצנאגניא ןעהעטשאב עכלעוו רעדָא רכז ןייא

 עכלעוו ןופ ,אקירעמא ?ארטנעצ ןופ גרעב יד ףיוא ךיז ןעניפעג

 -סערהָאי ענעקורט יד ןיא ןיולב ,לָאט ןיא ּפָארַא ךיז ןעזָאל ייז

 .זײּפש גינעוו ןעניפעג ייז ןענעק גרעב יד ףיוא ןעוו ,ןעטייצ

 טציא ןעריטסיזקע ןעשריה עילימַאפ רעד ןיא -- .ןעשריה
0 
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 ,ןעקור ן'פיוא רעקיוה ןייא טָאטשנא סָאװ ,טימרעד ןעגידרעקיוהנייא
 רָאה ענייז ןוא רעסערג זיא רעּפרעק ןייז ,סרעקיוה ייווצ רע טָאה

 -ייווצ יד .רעצריק רעבָא ןענייז סיפ ענייז ,רעכייוו ןוא רעגנעל
 ןיא ןעסַאמ עסיורג ןיא ךָאנ ןעמ טניפענ ןעלמעק עגידרעקיוה
 .טעביט ןופ דנעגעג םעד ןיא ,ןעיזַא-לעטימ ןיא דנַאטשוצ ןעדליוו

 םעד וצ ךיילג טעמכ רע זיא ןעטפאשנעגייא עניימעגלַא ענייז ןיא
 .לעמעק ןענידרעקיוהנייא

 ןעלמעקיףָאש יד ךיוא ןעגנַאלַאב ןעלמעק עילימַאפ רעד וצ
 ןוא זלַאה ןעכילנהע-לעמעק ַא ןעבָאה ייז .ןעסּפעש-לעמעק רעדָא

 סָאװ ,טימרעד שיטסירעטקַארַאכ ןענייז ייז .סיפ עכילנהע-לעמעק

 ,ץכעייּפש סָאמ עסיורג ַא סױרַא ןעבינ ןעזירד-ץכעייּפש ערעייז
 .ןעפירגעגנָא ןערעוו ייז ןעוו ,ןעצירּפש תויח עגיזָאד יד עכלעוו טימ

 :ןעסּפעש-לעמעק עניזָאד יד ןופ ןעמרָאפ רעיפ ןעריטסיזקע סע
 יד זיולב .ַאקַאּפלַא יד ןוא ַאמַאלל יד ,אינוקיוו יד ,ָאקַאנַאונ יד

 יד ,דנַאטשוצ ןעדליוו ןיא טנייה ךָאנ ןעמ טניפעג ייווצ עטשרע
 טלעדנאוורַאפ ןעטייצ עטלַא-רוא יד ןיא ןיוש ןענייז ייווצ ערעדנַא
 | .תויחיזיוה ןיא ןערָאװעג

 .ַאמַאלל ַא --- .210 גנונכייצ

 לַארטנעצ ןוא דיז ןופ גרעב יד ןיא ךיז ןעניפעג סַאמַאלל יר

 ןעבָאה ,רָאה ענעלָאװ עגנַאל טימ ןעסקאוואב ןענייז ייז .אקירעמא

 ענעניובעג עגנַאל ַא ,ןערעיוא עצרוק ,ּפָאק ןעלָאמש ,ןעצרוק ַא
 ןוא ,קע םענעסקַאװַאב ןעצרוק ַא ןוא ,לעמעק ַא וצ ךילנהע ,זלַאה
 ןוא סעילימַאפ ןיא ןעבעל ייז .ךיוה סופ רעיפ רהעפענכוא ןענייז
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 -סיוא ךיוא ןעק רע .ןעלטסיד ןוא רענרעד ךיוא רע טסע טיונ ַא

 ןעו .ןעקנירט ןהֶא ןוא ןעסע ןהֶא ןעצנאגניא געט עגינייא ןעמוק

 סיוא רע טמוק ,ןעסנירג ןוא ןעזָארג עניטפַאז ןעסע וצ טגירק רע

 רעד זַא ,ןעבילנ ַא טריטסיזקע סע .רעסַאװ ןהֶָא ןעצנַאגניא

 טרָאּפשענּפָא טלאה רע ואוו ,ןענָאמ ןערעדנוזַאב ַא טָאה לעמעק

 ,טפערט סע זַא ןוא ,טיונ ַא ןופ טייצ רעד ראפ רעסאוו עטלַאק

 ערעייז ןופ םענייא ןענע'נרה שינעטסיװ רעד ןיא עדנעזייר יד סָאד

 ןעלהיק ֹוצ ידכ ,םהיא ןופ רעסַאװ סָאד ןעגירקוצסיױרַא ןעלמעק

 .שינערערנייא ןַא זיולב רעבָא זיא סָאד .טשרוד רעייֵז

 ? 2 וי יי א ר יי יא א 2 א = א אל לע

 .לעמעק רעגידרעקיוהנייא ןַא --- .209 גנונכייצ

 "עוו םירכז יד .היח עכילדירפ ןוא עגיהור ַא זיא לעמעק רעד

 ןעוו ,סיפ יד טימ ןעקירב ןוא ןעסייב ךרוד ךילרהעפעג רעבָא ןער

 ןעכַאמ ייז .גנורָאּפ רעכילטכעלשעג רעייז ןופ טייצ יד טמוק סע

 עגיד'הנושמ ,ערליוו סױרַא ןעזָאל ,תויוע עדנעקערשּפָא ,עדליוו ןַאד

 ,הבקנ ַא סרעדנוזַאב ,לעמעק רעדנַא ןַא גידנעהעזרעד ןוא ,תולוק

 -טיוה ןעדנעסױטשּפָא ןעסיורג ַא זלַאה רעייז ןופ סױרַא ייז ןעֶזָאל

 ,ןעטַאנָאמ 13 זיב 11 ןופ ןעגָארט ַא ךָאנ ,טרעבעג הבקנ יד .זָאלב

 ךילמיצ טימ טקערַאב זיא לעמעק רענערָאבעג גנוי רעד .דניק ןייא

 .ךיוה סופ יירד רהעפענמוא זיא רע ןוא רָאה עכייוו ,עגילָאװ ,עגנַאל

 םעד ןופ רעטנוא ךיז טדייש לעמעק רעגידרעקיוה-ייווצ רעד
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 ,ךָאל ַא ןיא רעדָא ?ייה ַא ןיא ןעגרָאברַאפ גָאט ייב טגעיל ריזח

 טרהענ רע .,ןייּפש ןייז ןעכוז סױרַא רע טהעג טכַאנייב דנערעוו

 טסע רע רעבָא ,ןעסנירג טימ ןוא ןעלצרָאװ טימ ךילכעזטּפױה ךיז

 .ןעליטּפער ןוא םירעוו ,ןעטקעזניא ךיוא

 -טנענייא ןענייז ןעלמעק יד ןופ סעטיּפָאק יד -- .ןעלמעק יד
 .סעטיּפָאק עכילקריוו וצ יו לעגענ עטיירב וצ ךילנהע רהעמ ךיל

 ןעבָאה עכלעוו ,סופ ןעדעי ןיא רעגניפ עטיירב ייווצ וצ ןעבָאה ייז

 ןעלמעק יד .סעטיּפָאק עכילנהעדלעגענ עניילק ןעדנע ערעייז ףיוא

 סָאד יװ ,ןעהעג ייז ןעוו ,סעטיּפָאק ערעייז ףיוא טינ רעבָא ןעטערט

 טציא זיב ןענייז עכלעוו ,תויח-ףוה ערעדנַא יד ייב לַאפ רעד זיא

 -עייז ןופ ןעליוז יד ףיוא ןעטערט ייז רָאנ ,ןערָאװעג ןעבירשַאב

 .סיפ ער

 עגידרעקיוהנייא יד : ןעלמעק ןעטרַא ייווצ ןַארַאפ ןענייז סע

 -מוא זיא ?עמעק רענידרעקיוהנייא רעד .עגידרעקיוה-ייווצ יד ןוא

 ,םעניילק ַא טָאה רע .ךיוה סופ 7 םורַא ןוא גנַאל סופ 9 רהעפעג

 -יובעג ןעגנַאל ַא ,ןערעיוא עצרוק ,ןעגיוא עסיורג ,ּפָאק ןעצרוק

 רנע ןייז ייב זיא סָאװ ,קע םעניד ןעגנַאל-לעטימ א ,זלַאה םענעג

 ן'פיוא רעקיוה ַא ןוא ךיוב עסיורג ַא ,רָאה עגנַאל טימ ןעסקַאװַאב

 -לעוו ,רָאה ענעלָאװ עכייוו טימ ןעסקַאװַאב זיא ?עפ ןייז ,ןעקור

 זלַאה ן'רעטנוא ןוא ןערעטלוש ,רעקיוה ,ןעקַאנ םעד ףיוא ןענייז עכ

 ּפָאק ןייז ןופ לייט ןעטשרעטניה םעד ףיוא .רעגנעל דנעטיידַאב

 -ילפ עדנעקניטש קרַאטש ַא סױרַא טיג עכלעוו ,עזירד ַאזַא רע טָאה

 .טייצ-סגנורָאּפ יד םהיא ייב ןָא טמוק סע ןעוו סרעדנוזאב ,טייקגיס

 -ליוו ןיא .היח עכילזיוה ַא זיא לעמעק רעגידרעקיוהנייא רעד

 ןיא רע .טינ ןעצנַאגניא טציא םהיא ןעמ טניפעג דנַאטשוצ ןעד

 ןיא ךיוא ךיז טניפעג רע ןוא ןעיזַא ןיא ,אקירפא ןיא טײרּפשרַאפ

 -ייא םורד ןופ רעטרע ענינייא ןיא ןוא אקירעמא ,עילארטסיוא

 .דנַאל-סטרובעג ןייז ןופ ןערָאװעג טכַארבעג ז'א רע ןיהואוו ,אּפָאר

 יד ןעשנעמ םעד ראפ לעמעק רעד זיא ןעיזַא ןיא ןוא אקירפַא ןיא

 'וצ ןוא ןעטייר וצ טצונַאב טרעװו רע  היח-זיוה עטסכילצינ

 רעבָא ,ןעטייקניהעפ עניטסיינ גינעו טָאה רע .אשמ ןעגנָארט

 -צונ טסכעה םהיא ןעכַאמ עכלעוו ,תולעמ עכילרעּפרעק ?עיפ רהעז

 .שינעטסיוו רעד ןיא ןעזייר ראפ סרעדנוזַאב ,ךיל
 -ירטראפ טימ זייּפש ןייז ראפ ךיז טנעגונגנאב ?לעמעק רעד

 . ןיא .ןייז טינ ןעלָאז ייז טכעלש יװ ,ןעסנירג ןוא ןעזָארג עטנעק
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 -עּפס ןוא םירכז יד ייב סרעדנוזַאב ,טלעקיווטנע קרַאטש םיריזח

 ןעגיובעגסיוא ןענייז עכלעוו ,רענייצ-ןעגיוא- עטשרעטנוא יד לעיצ

 ךיז ןערהענ םיריזח יד .ל?יומ רעייז ןופ סױרַא ןעצרַאטש ןוא

 ןעסע ייז רעבָא ,טכורפ ןוא ןעסנירג ,ןעלצרָאװ טימ ךילכעזטּפױה
 ,ליומ ןיא ןעמענ ןענעק ייז סָאװ סעֶלַא ןוא תולבנ ,שיילפ ךיוא

 .ץלַא ןעסע ייז ,רעביילקרעביא ןייק טינ ןענייז ייז

 -לעוו עטכידעג ןיא טבעל ריזח רעדליוו רעשיאעּפָארייא רעד

 -קייק ןענעק ךיז לָאז רע ואוו ,רעטרע עטכייפ ןיא סנעטסיימ ,רעד

 ןוא ןעלצרָאװ טימ ,טכורפ טימ ךיז טרהענ רע .עטָאלב ןיא ןעל

 רע .ייז טניפעג רע ןעוו ,תולבנ ךיוא רעבָא טסע ,האובת טימ

 ןעוו ךילרעפעג רהעז זיא ןוא לענש רהעז טפיול ,קרַאטש רהעז זיא

 עטלעקיוטנע קרַאטש רהעז טָאה רע .טציירעגפיוא טרעוו רע

 עפַאװ סלַא טצונַאב רע עכלעוו ,רענייצ-ןעניוא עניציּפש ,עסיורג

 רע .עפַאװ עכילרהעפעג ַא רהעז זיא סע ןוא .ןעפיירגנָא םוצ

 "נָא ןייז ףיוא ךיז טֿפרַאװ ןוא טציירעגפיוא טכייל רהעז טרעוו

 גנילהירפ ןיא טרעבעג הבקנ יד .טייקדליוו סיורג טימ רעפיירג

 ןוא םישדח 6 רעדָא 8 זיב טניוז יז עכלעוו ,רעדניק 10 זיב 4 ןופ

 ןעגעג טייקרליוו ןוא טפארק רעצנאנ רהיא טימ ייז טנידייטרַאפ

 : .רעפיירגנָא

 קנַאלש זיא ,ןעילָאגנָאמ ןיא טבעל רעכלעוו ,ריזח-שריה רעד

 םעניילק ַא טימ ,זלַאה ןעצרוק ַא טימ ,סיפ עכיוה טימ ,ןעסקאוועג

 יד .ןעניוא עדנור עסיורג טימ ,ּפָאק ןעטקערטשעגסיוא ןעכילגנעל

 -לעוו ,רענייצ-ןעניוא עטשרעטנוא עסיורג סרעדנוזאב ןעבָאה םירכז

 ליופ רעייז ןופ סױרַא ןעצרַאטש ןוא ןעגיובעגסיוא דנור ןענייז עכ

 -ומש ,עטלעצנורעג ,עגניטסרָאש ,עקיד ַא ןעבָאה ייז .רענרעה יו

 עפייטש טימ ןעסקַאװַאב רעטיש זיא עכלעוו ,טיוה עיױרג-שַא עניצ

 '-מוז יד ןיא סעדַאטס ןיא ןעבעל םיריזח-שריה יד .רָאה עצרוק

 ייז .רעמיווש עטנעכייצענסיוא ןענייז ןוא ןעדנענעג-דלַאװ עניּפ

 .זייּפש רעייז ןעכוז סױרַא ייז ןעהענ טכַאניײב ןוא גָאטייב ןעפָאלש

 ּפָאק ןעטיירב ַא רהעז טָאה ריזח רעדליוו רענַאקירּפַא רעד

 יד .ןעטייז יד ןופ ,רענרעה יוװ ,סעקוװעדָארָאב עסיורנ יירד טימ

 "ןעגיוא עטשרעטנוא ענעגיובעג עסיורג רהעז ךיוא ןעבָאה םירכז

 יד .רענרעה יװ ?יומ ןייז ןופ סױרַא ןעצרַאטש עכלעוו רענייצ

 ריזח רעד ןעוו ,עּפַאװ עכילרהעפעג ַא רהעז ןענייז רענייצ עגניזָאד

 רעדליוו רענאקירפַא רעד .ןָא ייז טימס זיא סע ןעמעוו טפיירג .
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 -ַאב תויח-ףוה יד ןופ ןעילימאפ עדנעבעל טכַא עגירעביא יד

 -יּפָאק ערעייז ןופ ?הֶאצ יד סָאװ) ןעליטקַאדָאיטרַא יד וצ ןעגננַאל

 : טנלָאפ יו ןענייז ייז .(דָארג זיא סעט

 טבעל "דרעפ-ךייט , עילימאפ רעד ןופ -- .דרעפ-ךייט יד

 .(דרעפ-ךייט רענַאקירּפַא רעד) סומַאטָאּפָאּפיה רעד ןזיולב טציא

 ,גנַאל סופ 14 זיב 13 ןופ ,היח עטרעּפמולענמוא עסיורג ַא זיא סָאד

 -ומַאטָאּפָאּפיה יד .רעווש טנופ דנעזיוט 9 רעביא ןוא ךיוה סופ 9

 ,ֿפָאק ןעגיטנַאקרעיפ ןעסיורג ַא ,קע םעניד ןעצרוק ַא ןעבָאה ןעפס

 סיפ עצרוק ,זלַאה ןעקיד ןעצרוק ַא ,ןעניוא ןוא ןערעיוא עניילק

 / "נוא ענעגיובעג עסיורג ןוא ,סופ ןעדעי ףיוא סעטיּפָאק רעיפ טימ

 / ןיא םירכז יד ייב סיוא ןעסקַאװ עכלעוו ,רענייצ-ןעניוא עטשרעט

 סופ בלַאה ַא ייווצ ןופ גנעל ַא וצ זיב ןערהָאי ערעטלע ערעייז

 לָאצ לעטרעפ יירד םורַא זיא טיוה רעייז .טנופ 15 זיב ןעגעוו ןוא

 .רָאה עצרוק עפייטש טימ ןעסקַאװַאב רעטיש ץנַאג זיא ןוא קיד

 -נוד ןעביוא ,ןיורב-רעּפוק ןימ ַא זיא רעּפרעק רעייז ןופ ריִלָאק םעד

 טציווש ,טגערעגפיוא ןערעוו ייז ןעו .רעלעה ןעטנוא ןוא רעלעק

 .טייקגיסילפ עניטרַא-טולב ַאזַא סױרַא ןעלצרָאװ-רָאה ערעייז ןופ

 ןיא ךילכעזטּפיוה טײצ ןייז טגנערברַאפ סומַאטָאּפָאּפיה רעד

 ךיז לו רע ןעװ ,זיולב רעסַאװ ןופ סױרַא טהעג רע ,רעסַאװ

 רעסַאװ ןיא טינ טניפעג רע ןעוו רעדָא ןוז רעד ףיוא ןעמירַאװ

 ןעכוז טהעג ןוא רעסַאװ סָאד ןַאד טזָאלראפ רע ,זייּפש גונעג

 רע זיא גָאטייב ?ייוו ,טכַאנייב סע רע טוט סנעטסיימ .זייּפש

 טהענ רע .טפַאהבעל רהעז רעבָא רע זיא טכַאנייב .ליופ רהעז

 רע ןוא רעדלעפ ןיא ןוא רעדלעוו ןיא ןייּפש ןייז ןעכוז ןַאד

 .רָאנ טנעגנעגנַאב רע ןעמעוו געוװ ןייז ףיוא ןָא טפיירנ

 ןעכייט עסיורג יד ןיא ףיוא ךיז ןעטלַאה ןעסומַאטָאּפָאּפיה יד

 ייז ואו ,אקירפא ןופ ןעלייט עכילרעניא יד ןיא סערעזָא ןוא

 הבקנ יד .ןעצנַאלפ-רעסַאװ יד טימ ךילכעזטּפיוה ךיז ןערהענ

 ,רניק ןייא ,םישדח 8 זיב 7 ןופ טפאשרעגנאווש ַא ךָאנ ,טרעבעג

 .ןעבעגרעביא רהעז זיא יז ןעכלעוו וצ

 ערעייז ןיא רענניפ רעיפ וצ ןעבָאה םיריזח יד --- .םיריזח

 ייווצ עטשרעדָאפ יד .סעטיּפָאק טימ טקעדאב ןענייז עכלעוו ,סיפ

 .עטשרעטניה יד סלַא טלעקיווטנע רהעמ ןוא רעסערג ןענייז רעגניפ

 -ניה יד דנערעוו ,רענניפ עטשרעדָאּפ יד ףיוא זיולב ןעהענ ייז

 יד ייב ןענייז רענייצ-ךעניוא יד .דרע יד םיוק ןערירַאב עטשרעט



 207 (ןעילַאמַאמ) תויח-גיוז

 ךיוא טבעלעג דרעפ ןעבָאה (עדָאירעּפ ערעיצרעט-טסָאּפ יד) דרע
 -אקירעמא עלא יד רעבָא ,אקירעמַא-דיז ןוא אקירעמַאזדרָאנ ןיא

 / סָאװ ,דרעפ עניטציא יד .ןעברָאטשעגסױא ןענייז סעיצעּפס רענ

 רעטלַא רעד ןופ ןערָאװעג טכַארבעג ןענייז ,אקירעמַא ןיא ןעבעל

 ןופ ןעגָארט ַא ךָאנ ,ןערעבעג (ןעטיטש) סעשטַאילק יד .טלעוו

 .םישדח 8 זיב 4 ןופ ןעגיוז ייז עכלעוו ,דניק ןייא ,םישדח ףלע

 ענייז ףיוא ךיז טלעטש ,קָאשָאל רעד ,לעדרעפ ענערָאבעג-גנוי סָאד

 ןוא ,ןעפיולמורַא ןָא טגנַאפ ןוא טרובעג ןייז ךָאנ געט רָאּפ ַא סיפ

 טעמכ רע זיא רהָאי ייווצ רעדָא ןעבלַאהרעדנָא ןופ ףיולרַאפ ַא ןיא

 80 זיב 26 ןופ ןעבָאה דרעפ יד  ןעסקַאװעגסיױא גידנעטשלָאפ

 עכנַאמ .רהָאי 20 זיב 20 ןופ טבעל דרעפ ַא .ליומ רעייז ןיא רענייצ

 טנעכערעג טרעוו דרעפ רעד .רהָאי 40 ןופ רעטלע ןַא ןעכיירגנרעד

 ץנַאג ןופ ןוא תויח עטסניהעפ ןוא עטסגילק יד ןופ סנייא סלַא

 -ןיוה ַא ןיא טלעדנאוורַאפ םהיא שנעמ רעד טָאה ןעטייצ עטלַא

 .ןעצונ עטסערג יד טגנערב עכלעוו ,היח
 ןיא .אקירפא-דרָאנ ןוא ןעיזַא ןופ טמַאטש לעזע רעדליוו רעד

 סעגערב יד ייב תונחמ ערענעלק ןיא ןעלזע עדליוו יד ןעבעל ןעיזַא

 ןיא ףיונוצ ךיז ייז ןעביילק טייצ רעטניו .םימי ןוא ןעכייט ןופ

 גנילהירפ ןיא ןוא ,זייּפש ןעכוז ןערעדנַאװ ןוא תונחמ ערעסערג

 ןעלייטוצ ןוא ץַאלּפ-רעמוז ןענידרעהירפ רעייז וצ קירוצ ייז ןעמוק

 ןופ ןעּפורג ןיא ךיז ןערעטיפ ייז .,ןעּפורנ ערענעלק ןיא קירוצ ךיז

 טפּפמעק רעכלעוו ,רכז ןייא טָאה עּפורג עדעי .ניצנאווצ זיב יירד

 .טפאשרעה ןייז ןעמענראפ ליוװ רכז רעדנא ןַא ןעוו ,שינרענע רהעז

 רעכיז טינ ךָאנ זיא סױרַא ןעמַאטש ןעלזעדזיוה ערעזנוא ןענַאװ ןופ

 ,אקירפא ןופ טמַאטש רע זַא ,ןָא רעבָא טמענ ןעמ .טלעטשעגטסעפ

 -עפ ?עיפ טימ ,היח עגולק ץנַאנ א ןיימעגלַא ןיא זיא ?לעזע רעד

 .ןשקע רעסיורג ַא רעבָא טפָא זיא רע .ןעטייקניה

 ,רניק ןייא ,געט 290 ןופ ןעגָארט ַא ךָאנ ,טרעבעג ןילעזע יד

 .םישדח סקעז זיב ףניפ ןופ ןעניוזעג רהיא ןופ טרעוו סָאװ

 -ליומ רעד סױרַא טמוק ןעלזע טימ דרעפ ןופ גנורָאּפ רעד ןופ

 .לעזע

 ןוא דרעפ וצ ןהעזסיוא רעייז ןיא ךילנהע ןענייז סַארבעז יד

 רעייז טימ ייז ןופ קרַאטש רעבָא ךיז ןעדיישרעטנוא ייז .ןעלזע

 -טסָא ןוא עכילדיז יד ןיא טבעל ַארבעז יד .לעפ רעטפיירטשעג

 .אקירפא ןופ ןעלייט עכיל
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 ,ןָאנ ןייז ףיוא ,ןערעדנַא םעד רעטניה רענייא ,רענרעהי ייווצ טָאה

 רעד ,רענרעה ייווצ ךיוא טָאה סורעצָאניהר רענַאקירּפַא רעד

 "עוו ,גנַאל סופ בלַאה ַא ןוא ייווצ ךרע ןַא זיא ןרָאה רעטשרעדַאפ

 -לעקנור ןיא טיוה ןייז .סופ ייווצ םורַא רעטשרעטניה רעד דנער

 0 .ןעבלַאפ ןהֶָא ,טַאלג ןוא ןיורב

 טנעהַאנ רעדלעוו ןיא ךילכעזטּפיוה טבעל סורעצָאניהר רעד

 עטָאלב רעד ןיא ךיז טלעקייק רע ואוו ,ןעּפמוז ןוא ןעכייט ןופ

 טרעדנאוו טכַאנייב דנערעוו ,רע טפָאלש נָאטייב .טמיווש רעדָא

 רע ןעוו .ןעזייר עטייוו ףיוא קעװַא טּפָא ךיז טזָאל רע .םורא רע

 ַא ךרוד ךיז רע טכערב ,דלַאװ ןעטכידעג ַא ךרוד עזייר ןייז טכַאמ

 -לַא ןיא .גיטפערק רהעז זיא רע .רעמיוב יד ךרוד געוװ ןעדַארג

 -מורַא סורעצַאניהר ןופ רוטַאנ יד ןיא טינ רעבָא סע זיא ןיימעג

 ,זיולב טרעדנַאװ רע .ןעטייווצ םוצ טרָא ןייא ןופ ןערעדנַאװאוצ

 טרהענ רע .זייּפש ןעכוז ףרַאד רע ןעוו ,ןעננואווצעג זיא רע ןעוו

 זיא רע .ןעלצרָאװ ןוא ןעגייווצ עגנוי ,רעטעלב ,זָארג טימ ךיז

 ןָא טינ םהיא טפיירג ןעֶמ ןעו .רעמיווש רעטנעכייצעגסיוא ןַא

  "עגנָא רעבָא טרעװ רע ןעוו .ךילדעשמוא גידנעטשלָאפ רע זיא

 "נָא ןייז ףיוא ךיז טפרַאװ ןוא דליוו ךילקערש רע טרעוו ,ןעפירג

 "רעק ןעקרַאטש ןעסיורג ןייז ןופ טכַאמ רעצנַאנ רעד טימ רעפיירג

 טימ טרעבעג הבקנ יד .,ךילרעפענ רהעז ןַאד זיא רע ןוא רעּפ

 א טָאה סורעצַאניהר רעננוי רעד .דניק ןייא זיולב לָאמנייא

 ייווצ םהיא טניוז רעטומ יד .,ןעבלַאפ ןהֶא טיוה עטַאלג ,עכילטיור

 רעצנַאנ רהיא טימ דנייפ ןענעג םהיא טנידייטראפ ןוא טייצ רהָאי

 .סיוא טסקַאװ רע זיב רהָאי ףלעווצ זיב ןהעצ ןופ טמענ סע .טכַאמ

 ?ָאמ סעכנַאמ ,טרעדנוזענּפָא סנעטסיימ טבעל סורעצָאניהר רעד

 ןענידנעטש א רעבָא טָאה רע .סעילימַאפ עניילק ןיא ךיוא רעבָא

 ."רעקַאהנעדַאמ , ןעמָאנ םעד טימ לעניופ א זיא סָאד ,רעטײלגַאב

 ןעקור ןייז ףיוא גנידנעציז ,סורעצַאניהר םעד רעמיא טײלנַאב רע

 ןִַא ךיז ןעביילק עכלעוו ,ןעטקעזניא ענעדיישרַאפ יד טגנַאפ ןוא

 .רעּפרעק ןייז ףיוא

 יד ךיוא ןעגנַאלַאב דרעפ עילימַאפ רעד וצ -- .דרעפ יד

 זיולב ןעבָאה תויח עֶלַא יד .סַארבעז יד ןוא ןעלזע-ליומ יד ,ןעלזע
 טמַאטש דרעפ רעניטציא רעד .רעגניפ ןייא רעדָא עטיּפָאק ןייא

 ןערָאװענ טײרּפשרַאפ זיא רע ןענַאװ ןופ ,ןעיזַא לַארטנעצ ןופ ּפָא

 רעד ןופ עדָאירעּפ רעגידרעהירפ ַא ןיא .טלעוו רעצנַאנ רעד רעביא
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 "ןרָאהזָאנ , רעדָא סורעצָאניהר רעד .סעיצעּפס ןהעצ םורא ןַארַאפ
 ,טיוה רעקיד ַא רהעז טימ היח עטרעּפמולעגמוא עסיורנ ַא זיא

 -לעטשעגסיוא ןַא ,זלַאה ןעצרוק ַא טימ ,טעקַאנ טעמב זיא עכלעוו

 ייווצ רעדָא ,ןרָאה ןעניציּפש ַא טימ ןוא ל?יומ םעניילק ַא ,ּפָאק ןעט
 סיפ ענייז .זָאנ ן'םיוא ,ןערעדנַא םעד רעטניה רענייא רענרעה

 .סעטיּפָאק טימ רעגניפ יירד טָאה ייז ןופ רעדעי ןוא ץרוק ןענייז

 יד יװ טיירב ױזַא טלעּפָאד טעמכ זיא עטיּפָאק עטסלעטימ יד

 .ץרוק קע ןייז ןוא גיסעמלעטימ ןענייז ןערעיוא ענייז .עכילטייז

 ןייז .ןעבלַאפ עפיט ,עסיורג ןיא טשטיינקוצ זיא טיוה עקיד ןייז

 עטשרעטנוא ןעביז ןוא עטשרעביוא ןעביז ןופ טהעטשַאב סיבענ

 ןעצנאגניא רע טָאה רענייצ-ןעניוא .טייז רעדעי ןופ רענייצ-קַאב

 רע ןעוו ,סױרַא םהיא ייב ןעלַאפ רענייצ עטשרעדָאפ יד ןוא טינ

 ךרוד סױרַא טינ טּפיוהרעביא ןעסקַאװ ייז רעדָא ,גנוי ךָאנ זיא

 .סעלסַאי ענייז

 .סורעצָאניהר רעגידנרָאהנייא רעשידניא רעד -- .208 גנונכייצ

 גנַאפ סופ ןהעצ רהעפענמוא זיא סורעצָאניהר רעשידניא רעד

 ןעקרַאטש ַא זָאנ ן'פיוא טָאה רע .ךיוה סופ סקעז ךרע ןַא ןוא
 ייווצ ןופ טנעהָאנ זיא ןוא ןעניובעג ?עסיבַא זיא רעכלעוו ,ןרָאה
 ןעלעקנוד ַא ןופ זיא ,רָאה ןהֶא ,טעקַאנ זיא טיוה ןייז .גנַאל סופ

 ,ןעבלַאפ עסיורג עפיט ןיא טשטיינקוצ זיא ןוא ריִלָאק םעניורבייורג
 .סרעצנַאּפ טימ טקעדַאב ןייז טלָאװ רע יו ,סיוא טקוק סע ןוא

 סָאװ ,סורעצַאניהר רעסיורג ַא ךיז טניפעג ַארטַאמוס ןיא
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 ןוא גנַאל סופ טכַא רהעפענמוא זיא ריּפַאט רעשידניא רעד .ןעב

 עצרוק טימ ןעסקַאװַאב ןיא לעפ ןייז .ךיוה סופ יירד רעביא

 רעטשרעדָאפ רעצנַאנ רעד ןוא זלַאה ,ּפָאק רעד ,רָאה עניסעמכיילנ

 -ייז סיפ ענייז ךיוא יוװ ,ןרעטלוש יד רעביא זיב רעּפרעק ןופ ?ייט

 -ייז רעּפרעק ןייז ןופ ןעלייט ענירעביא יד דנערעוו ,ץראוװש ןענ

 .ארטַאמוס ןוא ןעידניא ןיא ,אניכ ןיא טבעל רע .סייוודיורנ ןענ

 ,רעשידניא רעד יוװ רענעלק סָאװטע זיא ריּפַאט רענאקירעמא רעד

 ן'פיוא עווירג רעפייטש רעצרוק ַא טימ ,ןיורב-יורג ?עקנוד זיא

 .ןעקַאנ
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 ריז א יה אי הא / 4 רע עי א

 .*עריּפַאט רענַאקירעמַא-דיז -- .907 גנונכייצ

 טבעל ,רעדלעוו עטכידעג ןיא ףיוא ךיז טלַאה ריּפַאט רעד

 הע .סעילימַאפ עניילק ןיא לָאמַא ךיוא רעבָא ,םאזנייא סנעטסיימ

 ןַא זיא רע .סעטָאלב ןוא סעשזול ןיא ןעלקייק וצ ךיז טבעיל

 ןעטלַאהפיוא ךיז ןעק רע .רעכיוט ןוא רעמיווש רעטנעכייצעגסיוא

 .רנורנ ן'פיוא ןעפיולמורַא ןוא רעסַאװ ן'רעטנוא טייצ ערעגנעל ַא

 סנעטסיימ רע טגניל גָאטייב .היח עכילדירפ ַא רע זיא ןײמעגנלַא ןיא

 -נוואב ,ןעצנַאלפ ענעדיישראפ טימ ךיז טרהענ רע  .ןעטלַאהַאב

 .רעטעלב טימ סרעד

 טבעל "רענרעהדזָאנ, ע"?ימַאפ רעד ןופ -- .רענרעהדזַָאנ

 ןענייז סע ןעכלעוו ןופ ,סורעצָאניהר רעד ,גנוטַאנ ןייא זיולב טציא
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 ןערַאלָאמ ןוא (עטשרערָאפ) רענייצ-ריינש --- רענייצ םינימ ייווצ
 -ייצ ןעטייז עגיציּפש יד) רענייצ ןעגיוא דנערהעוו ,(רענייצנקַאב)

 טינ ךיוא ןעבָאה ערעדנַא .ייז ןופ עטסיימ יד ייב ןעלעפ (רענ

 -וצ ,רענייצ גנַאג ייווצ ןעבָאה תויח-ףוה יד .רענייצ-דיינש ןייק

 ייז ןעו ,סױרַא ןעלַאפ עכלעוו ,רענייצ-ךלימ ייז ןעבָאה טשרע

 עגידנעטשאב סיוא ןעסקַאװ ץַאלּפ רעייז ףיוא ןוא רעטלע ןערעוו
 | .רענייצ

 ךיוא ןעבָאה ערעדנַא ,ןעשריה וצ ךילנהע ןענייז ןעּפָאלעטנַא יד

 -ענ ןעבָאה ייז ןופ עטסיימ יד .דרעפ ןוא היק וצ טייקכילנהע
 טיירּפשראפ קרַאטש ןענייז ןעּפָאלעטנַא יד .רענרעה עטהערד
 ייווצ זיולב ייז ןופ ןַארַאפ ןענייז אּפָארייא ןיא .אקירפא ןיא

 ןעּפָאלעטנַא-שריה יד ,טרַא ןייא זיולב אקירעמַא ןיא ןוא ןעטרַא

 סעדַאטס ןיא סנעטסיימ ןעבעל ןעּפָאלעטנַא יד .(קָאב-גנָארּפ)
 -געװַאב רהעז ןענייז ייז .נרעב ףיוא ךיוא עכנַאמ ,סעּפעטס ןיא

 ןעגָארט ַא ךָאנ ,ןערעבעג תובקנ יד .םַאזכַאװ ןוא גיטכיזרָאפ ,ךיל
 יד .רעדניק ייווצ רעדָא סנייא ,םישדח סקעז רהעפענמוא ןופ

 רָאה ,שיילפ רעייז בעילוצ ןעננַאפעג ?עיפ ןערעוו ןעּפָאלעטנַא

 .לעפ ןוא

 ַא ןיא ןעבעל עכלעוו ,תויח עסיורג ןענייז ןעסקָא-לפוב יד
 רעד .אקירעמא ןיא ןוא ןעיזַא ,אקירפא ןיא דנַאטשוצ ןעדליוו

 טעדייש ,םהיא טפור ןעמ יװ ,ןָאזיב רעד ,סקָא-לפוב רענאקירעמַא
 ןעסיורג ןייז טימ עשיטַאיזַא ןוא רענאקירפא יד ןופ רעטנוא ךיז
 .ןעקור ן'פיוא טָאה רע סָאװ רעקיוח ןייז טימ ןוא ּפָאק

 ףלע ןיא טלייטעננייא תויח-ףוה יד ןערעוו ןײמעגלַא ןיא

 סעילימַאפ ףלע יד ןופ .טנייה ןעריטסיזקע עכלעוו ,סעילימַאפ

 להָאצ יד סָאװ) ןעליטקַאדָאסירעּפ יד ןופ יירד עדנעגלָאפ יד ןענייז

 .(םוא זיא סעטיּפָאק רעדָא רעגניפ-סופ ערעייז ןופ

 -ניפ רעיפ ייז ןעבָאה סיפ עטשרעדָאפ יד ןיא -- .ןעריּפַאט
 ייז .יירד זיולב סיפ עטשרעטניה יד ןיא ןוא סעטיּפָאק טימ רעג

 עניד ַא ,ּפָאק ןעכילגנעל ַא ,רעּפרעק ןעטרעּפמולענמוא ןַא ןעבָאה

 -סיוא ןַא ,ןערעיוא עטלעטשעגפיוא עצרוק ,ןעגיוא עניילק ,זלַאה

 ַא ןוא ץיונש ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא פיל עטשרעביוא ענעניוצעג

 ןענייז סע .ריזח ַא וצ טייקכילנהע סָאװטע ןעבָאה ייז .קע ןעצרוק

 -עּפס סקעז רעדָא ףניפ טימ ,ןעננוטַאג ייווצ זיולב ןַארַאפ טציא
 -רָאטשעגסיוא ןענייז ןעגנוטַאג עגירעביא יד ,ןעבעל עכלעוו ,סעיצ
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 -ָאד םעד ןיא .טיוה רעטלעטסעקעג ַא טימ טרעטופעגסיוא זיא

 ןיא טלעקייקעגפיונוצ ןוא ןעלָאמוצ ןעסע סָאד טרעוו ןעגָאמ ןעניז

 רעקיטשדזייּפש עטליונקעגפיונוצ יד ןעהעג ןַאד .ןעליונק עניילק

 -גנַאל ןַאד טייקוצ היח יד .ליומ ןיא קירוצ ןערעדנַא ן'כָאנ סנייא

 ןוא רענהייצ-קַאב ערהיא טימ זייּפש עטרהעקעגקירוצ סָאד סםַאז

 ,ןענָאמ-רעטעלב רעד) ,ןענָאמ ןעטירד רהיא ןיא ּפָארַא סע טגנילש
 רענידרעטעלב ַא טימ טרעטופענסיוא זיא רעכלעוו ,("רודס , רער

 -עלב וצ ךילנהע ןענייז עכלעוו ,ןעבלַאפ עסיורג טימ טיוה ַא) טיוה
 ,"ןענָאמ-רעטעלב  ןעמָאנ רעד טמוק ןופרעד ,(ךוב ַא ןופ רעט

 ,"רודס ,, ןעמָאנ רעשידיא רעד ךיוא' יו ,(םיליהת) "םלַאסּפ , רעדָא

 "רודס , םעד ןופ .ןעפורעג טרעוו ןענָאמ רעגיזָאד רעד ןעכלעוו טימ

 ,ןענָאמ ןעטרעפ םוצ גנונעפע עטיירב ַא ךרוד זייּפש סָאד טהעג

 רעד .ןערעוװו ןעפורענ ןעק רע יװ ,"ןענָאמ רעכילקריוו, רעדָא

 טימ טרעטופעגסיוא זיא רע ןוא סיורג ךילמיצ זיא ןענָאמ רעטרעפ

 ,(טּפַאז-סגנואיידרַאפ) טייקניסילפ ַא סױרַא טיג סָאװ ,טיוה ַא

 טנידנע ןעגָאמ רעטרעפ רעד .ןייּפש סָאד ןעיידראפ טפלעה סָאװ

 זייּפש עטיידרַאפ סָאד רעכלעוו ךרוד ,עקשיק רעצרוק רעד טימ ךיז

 ןעסױטשעגסױרַא טרעוו סע זיב םירעדעג יד ךרוד רעטייוו טהעג

 .(בייל-רעטניה ןופ גנונעפע יד) םוטקער ן'כרוד
 -זיוה יד ןענייז תויח עניד'הרג-הלעמ יד ןופ עטסעטנַאקַאב יד

 .ןעניצ ןוא ןעסּפעש ,היק יו ,ייז טפור ןעמ יוװ ,תומהחב רעדָא ,תויח

 ,"ַאינרָאקיװַאק , עילמַאפ רעד וצ ןעגנַאלַאב תומהב עגיזָאד יד

 רעד וצ .רענרעה עטליוהענסיוא ןעבָאה סָאװ ,תויח טניימ סָאד

 -לעפוב יד ןוא ןעּפָאלעטנַא יד ךיוא ןעגנַאלַאב עילימאפ רעגיזָאד

 ןעהעטשַאב תויח רעדָא תומהב עניזָאד יד ןופ רענרעה יד .,ןעסקָא

 -רענייב ַא ךיז טניפעג סע ןעכלעוו ןיא ,דייש ןענידנערָאה ַא ןופ

 ,טינ ךיז ןעטייב ייז ,ענידנעטשַאב ןענייז רענרעה יד .ןרעק רענ

 ,ןעשריה יו ,תויח-רענרעה ערעדנַא ייב לַאפ רעד זיא סָאד יװ

 טפרַאװ סָאװ ,ּפָאלעטנַא ןימ ןייא ןַארַאפ זילב זיא סע ,?שמל

 רענרעה ענייז ןופ דייש-ןערָאה ןעטלַא םעד רהָאי סעדעי ּפָארַא

 .םעיינ ַא טמוקַאב ןוא

 ןײמעגלַא ןיא ןענעק "אינרָאקיװַאק , עילימַאפ רעד ןופ תויח יד

 עשיטסירעטקַארַאכ ןוא עשיּפיט טסניימ יד סְלַא ןערעוו טנעכערעג

 ןופ גנולקיווטנע רעד ןיא סרעדנוזַאב ,תויח עניד'הרג-הלעמ יד ןופ

 ךילכעזטּפיוה ןעבָאה ןײמעגלַא ןיא תויח-ףוה יד .רענייצ ערעייז
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 -העוו ,םוא זיא רענניפ רעדָא סעטיּפָאק ערעייז ןופ ?הָאצ יד סָאװ

 להָאצ יד סָאװ עּפורג רעד וצ ןערעהעג ריזח ַא ןוא סקָא ןַא דנער

 טרעוו עּפורג-םוא יד .דָארג זיא רענניפ רעדָא סעטיּפָאק ערעייז ןופ

 -ךָארג יד דנערעוו ,ןעליטקַאדָאסירעּפ ןעמָאנ םעד טימ ןעפורעג
 -רעד .ןעליטקַאדָאיטרַא ןעמָאנ םעד טימ ןעפורעג טרעוו עּפור,
 -נייא (ןעליטקָאדָאיטרַא) עּפורג ענידרעגניפ-דָארג יד םרעוו ייב

 תויח עניד'הרגההלעמ ןיא :ןעגנולײטּפא ייווצ ןיא טלייטעג

 -ָאלעטנַא ,ןעשריה ,ןעניצ ,ןעסּפעש ,רעדניר יוװ ,(רעייק-רעדיוו)

 ןענייז תויח עניד'הרג-הלעמ יד .עניד'הרנ-הלעמ טינ ןוא ,ןעּפ

 ,ןעצנַאלפ טימ ןיולב ךיז ןערהענ ייז ,רענַאירעטעגעוװ עננערטש

 ןַארַאפ ןענייז תויח-ףוה עגיד'הרג-הלעמ טינ יד ןעשיווצ דנערעוו

 ,לשמל ,םיריזח יד יו ,ץלַא ןעסע סָאװ ,עכלעזַא

 ;טשו רעד ,א .סּפעש ַא ןופ ןעגָאמ רעד -- .906 גנונכייצ
 -רעטעלב רעד ,ד ;עשטּפעשט יד ,ג ; (עקַאילפ) פמַאװ יד ,ב
 גנאפנָא .רעד ,| ;ןעגָאמ רע'תמא רעד ,ה ;(רודס) ןעגָאמ
 .סעקשיק וד ןופ

 -מָאק ץנַאג ַא ןיא תויח עניד'הרג-הלעמ יד ייב ןעגָאמ רעד

 -יידראפ רעד ןוא ןעלייט רעיפ ןופ טהעטשַאב רע  ,רעטריצילּפ

 סָאד :ןפוא ןעדנענלָאפ םעד ףיוא רָאפ טמוק סעצָארּפ-סגנוא

 טשימעגכרוד היח רעדנעפערטַאב רעד ןופ טשרעוצ טרעוו זייּפש

 -וצ-טינ ,ןעגנולשענּפָארַא ןוא ?יומ רהיא ןופ ץכעייּפש םעד טימ

 ,(ּפמַאװ יד) ןענָאמ-רָאפ ןיא (טשו) דנולש ן'כרוד טייהרעטייק

 זיא סָאד .קַאז ןעסיורג ךילמיצ ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש רעכלעוו

 עסיוועג ַא טביילבראפ זייּפש סָאד ואוו ,ןענָאמ רעטשרע רעד

 -ירַא זייּפש סָאד טהעג םעדכאנ .ךרוד טוג ךיז טקייו ןוא טייצ

 סָאװ ,(עצּפעשט) ןעגָאמ ןעטייווצ ןיא ןענָאמ ןעטשרע ןופ רעב
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 ןוא ןעיזַא-דיז ,ַאקירּפַא ןופ ןעדנענעג עסייה יד ןופ רעדלעוו יד

 עטייוו ןערעדנאוו ןוא תונחמ עסיורג ןיא ןעבעל ייז ,ןעילַארטסיױא

 .עניטפאז ,עסיז טימ ךילכעזטּפיױה ךיז ןערהענ ייז .ןעקערטש
 .שיפ רַאגָאז ןוא ןעלניופ ,ןעטקעזניא ךיוא ןעסע ייז רעבָא ,ןעטכורפ

 ןעפיול ןוא ךיוא ןערעטעלק ייז ,טייוו ןוא ךיוה ,לענש ןעהילפ ייז

 ךיז ייז ןעגנייה גָאט ייב .תויח-טכאנ ןענייז ייז .טקישעג רהעז
 ןענייווצ ףיוא סיפ עטשרעדָאפ ןוא עטשרעטניה ערעייז טימ ןָא
 -הילפ רעייז ןיא טלעקיוועגנייא ,ּפָארַא רעּפרעק ן'טימ ,רעמיוב ןופ
 ךיז ןעזָאל ייז ןעוו ,ןעמוקנָא טעו טכאנ יד זיב ןעטרַאװ ןוא טיוה

 ייווצ רעדָא סנייא ןערעבעג תובקנ יד .זייּפש רעייז ןעכוז סױרַא
 .טהילפ יז ןעוו ,טסורב רהיא רַאפ ךיז ןעטלַאה עכלעוו ,רעדניק

 רעד .תויח עסיורג ךילמיצ ןענייז דניה-רעדעלפ יד ןופ עכנאמ

 -טסָא ןיא טבעל רעכלעוו ,דנוה-רעדעלפ א ,גנאלאק םעד ןופ רעּפרעק
 םורַא ןוא גנעל יד סופ ןעבלאהטרעדנָא רהעפענמוא זיא ,ןעידניא

 רעד .(ןעטייווצ ן'זיב לעגילפ ץיּפש ןייא ןופ) טיירב יד סופ ףניפ

 -בלעגנ זיא ןלאה ןוא ּפָאק ןייז ,ץראווש זיא לעפ ןייז ןופ רילָאק

 .טינ רע טָאה קע ןייק .טיור
 רעייז) ןעסקופ-רעדעלפ יד ןענייז דניה-רעדעלפ יד וצ ךילנהע

 .(ּפָאק-ןעסקופ ַא וצ ךילנהע זיא ּפָאק

 -ףוה , ןעמָאנ םעד טימ -- .(ןעטַאלוגנוא) תויח--ףוה יד
 -ַאה עכלעוו ,תויח יד ןעמ טנעכיײצַאב ןעטַאלוגנוא רעדָא "תויח

 -ּפעש ,ןעסקָא ,דרעפ יו ,סיפ ערעייז ףיוא (ןעפוה) סעטיּפָאק ןעב

 תויח-ףוה יד ןופ גנונדרָא יד .וװ .זַא .א םיריזח ,ןעשריה ,ןעס

 רעייז ,תויח ענעדיישראפ ?הָאצ עסיורג ַא ןײרַא ךיז ןיא טמענ

 -יּפַאק ןעבָאה ייז סָאװ ,רעבָא זיא קיטסירעטקַארַאכ עניײמעגלַא

 עגיזָאד יד ייב ןעמענראפ סעטיּפָאק יד .סיפ ערעייז ףיוא סעט

 -ניפ ערעייז טָאטשנַא זַא ,טסייה סע ,לעגענ ןופ ץַאלּפ םעד תויח

 .סעטיּפָאק ייז ןעבָאה ,לעגנענ ןעבָאה ןעלָאז רעג

 ןיא :ןעּפורג ייווצ ןיא טלייטעגנייא ןערעוו תויח-ףוה יד

 רעדָא סעטיּפָאק ערעייז ןופ ?הָאצ יד עכלעוו ייב תויח עכלעזַא

 ,ררעפ ַא .דָארג זיא ?הָאצ יד סָאװ עכלעזַא ןוא םוא זיא רעגניפ

 ןייא רעדָא ,סופ רעדעי ףיוא עטיּפָאק ןייא ןזיולב טָאה ,לשמל

 א ןוא ייווצ טָאה סקָא ןַא ,יירד טָאה סורעצאניהר ַא ,רעגניפ

 ,עּפורנ רעד וצ ןערעהעג סורעצָאניהר ַא ןוא דרעפ ַא .רעיפ ריזח
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 ערעייז ןופ סיױרַא ןעהילפ ייז ןופ עטסיימ יד .גנילהירפ ןיא טעּפש

 ןוא (גנורעמעד ,טכאנראפ) תושמשה ןיב ןופ טייצ רעד ןיא רעכעל
 רעד ןיא זיב טכאנ עבלאה ןופ .ןעדנוטש-טכאנ עטשרע יד ןיא

 סױרַא רעדיוו ייז ןעהילפ ןעגרָאמ ןעהירפ ןיא .ייז ןעהור הירפ

 -ילפ עטנעכייצעגסיוא ןענייז ייז .געיענ ףיוא טייצ עצרוק ַא ףיוא

 ךרע רעד ףיוא רעבָא ןעהעג ייז ,ןערעטעלק טוג ךיוא ןענעק ןוא רעה

 -טכאנ יװ ,ןעטקעזניא טימ ךיז ןערהענ ייז .טרעּפמולענמוא רהעז
 -ייפ ַא סױרַא טּפָא ןעזָאל ייז .וו .זא .א ,סעקושז ,ןעגנילרעטעמש

 .טגלָאפראפ ןערעוו ייז ןעוו ,יירשעג ןעדנעגנירדכרוד ןעדנעפ

 ."זיומ-רעדעלפ-ןערעיוא , יד זיא זיומ-רעדעלפ עטנאקאב טונ א

 ןייא ןופ) טיירב לֶאצ ןהעצ ,גנַאל לָאצ יירד רהעפענמוא זיא יז
 "ייז עכלעוו ,ןערעיוא עסיורג טָאה ןוא (ןעטייווצ ן'זיב ?עגילפ ץיּפש
 ןיא ?עפ רהיא .ננעל יד לָאצ ןעבלאהטרעדנָא רהעפעגמוא ןענ

 רעכעלזָאנ ערהיא ןופ דנאר ן'זיב זיא טכיזענ רהיא ןוא ןיורב-יורג

 טסענ רהיא ןערעג ךיז טכאמ יז .רָאה עגנאל טימ ןעסקַאװַאב

 טעּפש זיב םורַא טהילפ יז .ןעננונהָאװ עכילשנעמ ןופ טנעהָאנ

 יז .לענש רהעז טינ רעבָא ךיוה טהילפ יז .טכאנ רעד ןיא

 -רעמיוב ןיא ןוא רענטרעג-טכורפ ןיא ,רעדלעוו ןיא םורַא טהילפ

 ,רעטניוו רעד ןָא טמוק סע ןעו  .יז טפָאלש גָאט ייב .ןעעלַא

 ןוא םיוב א ןופ ְךָאל ַא ןיא רעדָא הברוח א ןיא ךיז יז טקעטשראפ

 .גנילהירפ ןיא טעּפש זיב טפָאלש
 ףיוא סױרַא ןעהילפ עכלעוו ,זיימ-רעדעלפ ןאראפ ןענייז סע

 ."רעהילפ-הירפ , ייז טפור ןעמ .גנאנרעטנואךןוז רַאפ ךָאנ געיעג

 ייז .רעדלעו ןיא סנעטסיימ ןעבעל ןוא ךיוה ץנאנ ןעהילפ ייז

 .ףָאלש-רעטניוו ןעננאל א ןעבָאה ןוא ,גיסערפ רהעז ןענייז

 רהעפעגנוא ,ןעסקאוועג ןיילק זיא "זיומ-רעדעלפ-גרעווצ , יד

 .טיירב יד לָאצ ןעביז ךרע ןַא ןוא גנעל יד לָאצ בלַאה ַא ןוא ייווצ

 ןוא טקישעג רהעז טהילפ יז .טכאנ ייב זיולב ס'ױרַא טהילפ יז

 -רעטניוו ןופ טייצ רעד ןיא סרעדנוזַאב ,תונחמ עסיורג ןיא טבעל

 -נעזיוט עלעיפ ןופ תונחמ ןיא ףיונוצ ךיז ןעביילק ייז ןעוו ,ףָאלש

 ַא זיומ-רעדעלפ-גרעוװצ רעד ייב זיא ףָאלש-רעטניו רעד  .רעד

 .רעצרוק

 ,דניה-הילפ רעדָא ,דניה-רעדעלפ יד -- .דניה-רעדעלפ יד

 רעייז ןופ םרָאפ יד .זיימ-רעדעלפ יד ןופ רעסערג דנעטיידַאב ןענייז

 ןיא ךיז ןעניפעג ייז .דנוה א ןופ ּפָאק םעד וצ ךילנהע זיא ּפָאק
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 רעייז .טלעקיװטנע טינ ןוא ןיילק ןענייז ןערעיוא ערעייז ןיא
 .קע ןעצרוק ַא ךיוא ןעבָאה ייז .ץרוק רעבָא טיירב זיא טיוה-הילפ

 -עיומ ןופ רעכעל ןיא ןוא ןעליוה ןיא תונחמ עסיורג ןיא ןעבעל ייז

 טימ ךיז ןערהענ ,רילָאק ןעכילסייוו-יורג א ןופ ןענייז ייז .ןער

 ןעביוט ןעלאפַאב ייז .רעניוז-טולב ךיוא ןענייז ןוא ןעטקעזניא
 -ניו ןיא .טולב רעייז ןעניוז ןוא זיימ-רעדעלפ ערעדנא ךיוא יו
 ןיא ןענייז ייז .ףָאלש ןעפעיט ןעגנאל א ןיא ןיירַא ייז ןעלַאפ רעט

 .רעהילפ עטונ סגירביא ןייק טינ ןיימענלַא

 .זיומ-רעדעלפ טא ַא --- .205 גנונכייצ

 .טינ ןעבָאה עכלעוו ,זיימ-רעדעלפ יד ןענייז טיירּפשראפ רהעמ

 -טאלג, ייז טפור ןעמ .זָאנ רעייז רעביא טיוה עגימרעפ-טאלב ןייק

 רעסיוא ,ןעלייט-טלעוו עלַא ןיא טיירּפשראפ ןענייז ייז ."רעזענ

 ,עמאזנייא ןיא ךילנהעוועג ןעבעל ייז .ןעדנעגעג עטלַאק יד ןיא

 -ייווצ עטכידענ יד ןעשיווצ רעדלעוו ןיא ךיוא טּפָא ,רעטרע עלעקנוד

 ,ןעליוה ןיא ןעטסענ ערעייז ךיז ןעכַאמ ייז .רעמיוב יד ןופ ןעג

 ןיא ןעבעל ייז .וװ .זא .א ,תוברוח ןיא ,ןעזלעפ ןופ ןעטלַאּפש ןיא

 ףיונוצ ךיז ייז ןעביילק סרעדנוזַאב ,תונחמ ערעסערג רעדָא ערענעלק

 "עטניוו רעד ףָאלש-רעטניוו רעייז רַאפ תונחמ ערעסערג ןיא

 זיב ךיז טגידנע ןוא טסברעה ןיא הירפ ןָא ייז ייב ךיז טגנאפ ףָאלש
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 ןאראפ ךיוא רעבָא ןענייז סע .ייז ןעכַאװרע גנילהירפ רעד טמוק

 יד ןיא רעטניו רעביא קעװַא ןעהילפ עכלעוו ,ןעגנוטאג עכנאמ

 .ןעדנעגעג עמירַאװ

 זָאנ רעייז ףיוא ןעבָאה עכלעוו ,זיימ-רעדעלפ ןאראפ ןענייז סע

 רעבירַאד ןערעוו ייז ,טיוה עגימרעפ-טאלב ַאזַא רעכעלדזָאנ יד םורַא

 -ניא טימ ךילכעזטּפיוה ךיז ןערהענ ייז ."רעזענ-טאלב , ןעפורעג

 ייז .,רעגיוז-טולב ןענייז רעבָא ייז ןופ לייט רעסיורג ַא .ןעטקעז

 ,עניילק ַא ןעכַאמ ,ןעשנעמ ךיוא ןוא תופוע ,היק ,דרעפ ןעלַאפַאב

 ייז ןוא ,םיוק טלהיפ ןעמ עכלעוו ,טיוה רעד ןיא דנואוו עכַאלפ

 ייז סָאװ טולב סָאד .ןברק רעייז ןופ טולב סָאד רהיא ךרוד ןעניוז

 לָאז טסולרַאפ-טולב רעד ןַא ,לעיפ ױזַא טינ רעבָא זיא סיוא ןעניוז

 םעד טימ זיימ-רעדעלפ עניזָאד יד טפור ןעמ .ךילרהעפעג ןערעוו

 ."ןעריּפמַאװ , ןעמָאנ

 -ַארב ןופ ריּפמַאװו רעד ןזיא זיומ-רעדעלפ עסיורג רהעז ַא

 -ענמוא ןוא .גנַאל סופ ייווצ רהעפענמוא ןיא יז .,ןעיליז

 ץיּפש ןייא ןופ טסייה סָאד) טיירב סופ בלַאה ַא ןוא ייווצ רהעפ

 ןא טימ ּפָאק ןעגנאל ,ןעקיד ַא טָאה יז .(ןעטייווצ ן'זיב לעגילפ
 -נאל א טימ ןערעיוא עדנור-גנאל עסיורג ,קונש ןעטלעטשעגנסיוא

 זיא ?עפ רהיא .זָאנ ן'פיוא טאלב-טיוה עניילק עגימרעפ-ןעטעצ

 -יטַאש רעכילבלעג ַא טימ ןיורב-יורג ןעטנוא ,ןיורב-לעקנוד ןעביוא

 ךילכעזטּפיוה ךיז טרהענ יז .ןיורב זָיא טיוה-הילפ רהיא ןוא גנור

 -נושרָאפ ןוא ןעגנוכוזרעטנוא יו ,ןוא ןעטכורפ ןוא ןעטקעזניא טימ

 -עלפ עדנעגיוז-טולב יד וצ טינ יז טגנאלַאב ,ןיזיװַאב ןעבָאה ןעג

 -עג ןעבעגעג ,ָאזלַא ,רהיא זיא "ריּפמַאװ , ןעמָאנ רעד .זיימ-רעד

 .תועט ַא ךרוד ןערָאװ

 םעד ןעבָאה עכלעוו ,זיימ-רעדעלפ ןַארַאפ ןענייז ןעטּפיגע ןיא

 -ייז ייז .זָאנ ןעגיטרַאנעגייא רעייז בעילוצ ,"רעזעניּפַאלק , ןעמָאנ

 יד לָאצ 8 ןוא גנעל יד ןיא לָאצ ייווצ רהעפענמוא ,תויח עניילק ןענ

 ,ןעננאל א ןעבָאה ייז .ןעטייווצ ן'זיב לעגילפ ץיּפש ןייא ןופ טיירב

 טימ טקעדאב זיא רעּפרעק רעייז ןוא זיומ א ןופ יו ,קע םעניד

 ןעליוה ןיא תונחמ עסיורנ ןיא ןעבעל ייז .רָאה עיורנ-לעה ,עגנאל
 .ןערעיומ יד ןופ רעכעל יד ןיא ןוא

 רעייז םורַא סָאװ ,זיימ-רעדעלפ ןַארַאפ ןענייז אּפָארייא ןיא

 ןעמ .עווָאקדָאּפ ַא וצ ךילנהע זיא סָאװ ,טיוה ַאזַא ייז ןעבָאה זָאנ

 (ךעלקעד) ןעּפאלק יד ."רעזענ עווָאקדָאּפ , רעבירַאד ייז טפור



 .(ןויבצ) ןַאמּפָאה .ב .רד 306

 ןעגנוטַאנ ןיא ןוא ןעילימַאפ ןיא גנולייטנייא רעייז רעבָא .וװ .זַא

 .עכיילג יד ןענָאלָאָאז עלַא ייב טינ זיא

 ייווצ ןיא טלייטעגנייא תויח-רעטאלפ יד ןערעוו ןיימענלַא ןיא

 ןוא (ןערָאװיטקעזניא) רעסע-ןעטקעזניא ןיא ;ןעגנולײטּפא-טּפיוה
 .(ןערָאװינורּפ) עדנעסעטכורפ ןיא

 , רעגנעל לעיפ סיפ עטשרעדָאפ יד ןענייז תויח-רעטאלפ יד ייב

 רעסיוא ,סיפ עטשרעדָאפ יד ןופ סרעגניפ יד .עטשרעטניה יד יוװ

 -נובראפ ןענייז ייז ןוא עגנאל רהעז ןענייז ,רעגניפ רעבָארג רעד

 -ראפ טיוה עגיזָאד יד .טיוה א ךרוד ערעדנא יד טימ ענייא ןעד

 -ראפ זיא ןוא עטשרעטניה יד טימ סיפ עטשרעדָאפ יד ךיוא טעדניב

 יזָאד רעד ןֹופ ףליה רעד טימ .רעּפרעק ןופ ןעטייז יד טימ ןעדנוב

 טימ ןעלגיופ יו ױזַא ןעהילפ תויח-רעטַאלפ יד סע ןענעק טיוה רעג

 טקעדאב זיא תויח-רעטאלפ יד ןופ רעּפרעק רעד .ןעלנילפ ערעייז

 סיוא טהעז ןוא טעקַאנ רעבָא זיא ערעייז טיוה-הילפ יד ,רָאה טימ

 טסורב רעייז ףיוא ךיז ןעניפעג ןעזירד-ניוז ערעייז .רעדעל יו

 ייז ןעוו ,טסורב רעייז ייב טסעפ ךיז ןעטלַאה רעדניק ערעייז ןוא

 .ןעהילפ

 גָאט ייב .תויח-טכאנ ךילנהעוועג ןענייז תויח-רעטַאלּפ יד

 -טע ףיוא ןָא ךיז ןעגנעה ,ןעטסענ ערעייז ןיא ךיז ייז ןעקעטשראפ

 ןעטראוו ןוא ּפָארַא ּפָאק ן'טימ ,סיפ עטשרעטניה ערעייז טימ סאוו

 .געיעג ףיוא סױרַא ךיז ןעזָאל ייז ןעוו ,ןָא טמוק דנעװַא רעד זיב

 רעבָא רַאפרעד ,טלעקיווטנע ךאווש ייז ייב זיא היארה שוח רעד

 -טנע קראטש סרעדנוזַאב א ןוא העימשה שוח ןעפראש א ייז ןעבָאה

 .(?היפעג-סגנורהירַאב רעדָא סגנוּפַאט' שושמה שוח ןעטלעקיוו

 עכלעוו ,טיוה-הילפ רעייז ךרוד ייז ןעבָאה שושמה שוח ןעפראש םעד

 טיוה-הילפ רעייז טימ .ןעוורענ לעיפ רהעז טימ טבעוועגכרוד זיא

 עדנעטשנעגעג עניילק ץנאג ןופ טייקטנהָאנ יד ןעלהיפרעד ייז ןענעק

 -עלפ עטכאמעגידנילב .,רעּפרעק רעייז טימ ייז גידנערהירַאב טינ

 עניד טייקניטכיזרָאפ רעטסערג רעד טימ סיוא ןעדיימ זיימ-רעד

 .סנעטייוו רעד ןופ ייז ןעלהיפרעד ייז ,טפול רעד ןיא םידעפ

 תויח-רעטַאלפ יד ןופ עטנאקַאב טסיימ יד -- .זיימ-רעדעלפ
 -עיוא עסיורג ,ןעניוא עניילק ןעבָאה ייז .זיימ-רעדעלפ יד ןענייז
 .(ךעלקעד) ןעּפַאלק טימ טלעטשראפ גינעווניא ןענייז עכלעוו ,ןער

 ןָא טמוק סע ןעוו .עדנעפָאלש-רעטניוו ןענייז ייז ןופ עטסיימ יד

 סע ןעוו ןוא ףָאלש ןעפעיט ַא ןיא ןיירַא ייז ןעלַאפ רעטניוו רעד
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 -רַאפ טָאה רע סָאװ גידנעטכַא טינ  .נָאט ייב ןעטלעז ךיז טזייוו

 סגירביא טינ ְךָאד רעבָא רע טהעז ןעניוא עסיורג גיסעמסינטלעה

 נָאט ייב .רעהענ ןעפראש א רהעז רע טָאה רעבָא רַאפרעד .טוג

 ףיוא סױרַא ךיז רע טזָאל דנעווא טרעוו סע ןעוו רָאנ ,רע טּפָאלש

 עניילק ,שערפ ,זיימ ,םירעוו-ךעגער ,ןעטקעזניא טגנאפ רע .דגַאי

 טדאש ןעננאלש עניטפינ ןופ סיב רעד .ןעגנאלש ןוא ןעלגיופ

 רהעז ןענייז עכלעוו ,ןעגילפ עשינַאּפש ךיוא טסע רע .טינ םהיא

 .טכורפ טסע רע  תויח ערעדנַא רַאפ גיטפינ

 עדנע ןעשיווצ ןופ טייצ רעד ןיא ךיז ןערָאּפ סעקישזָאי יד

 טפאשרעגנאווש א ךָאנ ,טרעבעג הבקנ יד .ינוי גנאפנא זיב ץרעמ

 ןיא ןעסקאוו עכלעוו ,רעדניק סקעז זיב יירד ןופ ,ןעכָאװ ןעביז ןופ

 רעד ןָא טמוק סע רעדייא .סיוא גידנעטשלָאפ רהֶאי ַא ןופ ףיולרַאפ|

 ןוא רעטעלב ,ייה ,יורטש טסענ ןייז ןיא ןָא רע טּפעלש רעטניוו

 עלַא טשימ רע ןיב ןעלקייק ייז ףיוא ןָא ךיז טגנאפ רע ןוא ךָאמ

 ךיז רע טבָארג ןאד ,ןעמַאזוצ טונ ןעלַאירעטַאמ עטּפעלשעגפיונוצ

 .ץרעמ זיב טפָאלש ןוא ןייא ייז ןיא

 גנונדרֶא רעד ווצ -- .(ןערעטּפָאריכ) תויח-רעטאלפ יד
 ,תויח-גיוז עּפורנ עסיורג ךילמעיצ א טננאלאב "תויח-רעטַאלפ,

 יו ןעהילפ ןענעק ייז סָאװ ,טימרעד סיוא ךיז ןענעכייצ עכלעוו

 -עלפ יד ,דניה-רעדעלפ יד ,זיימ-רעדעלפ יד ןענייז סָאד .ןעלניופ
 .ערעדנא ערערהעמ ןוא ןעסקופ-רעד

 עכנאמ ןערָאװעגנ טנהָאמרעד רעהירפ ךיוא ןיוש ןענייז סע

 -עװַאב עדנעהילפ ןעכַאמ וצ טייקגיהעפ יד ןעבָאה עכלעוו ,תויחדניוז

 טייקכילקריוו רעד ןיא רעבָא .לשמל ,עקרוועוו-הילפ יד יוװ ,ןענוג

 -בלאפ אזַא זיולב ןעבָאה ייז .תויח עדנעהילפ ןייק טינ ייז ןענייז

 ןופ ןעגנורּפש עסיורג ןעכַאמ וצ טייקכילנעמ יד ייז טינ סָאװ ,טיוה

 .ןעהילפ ןעטלָאװ ייז יוװ ,סיוא טהעז סע ןוא ןעטייווצ םוצ םיוב ןייא

 טקנוּפ ןעהילפ ייז ,רעהילפ ע'תמא רעבָא ןענייז תויח-רעטאלפ יד

 וצ טנעהָאנ ייז ןענייז ןעגנוהיצַאב ערעדנא עלַא ןיא .ןעלגיופ יוו

 ןיירא ךיוא ייז ןענעכער ןענָאלָאָאז עכנאמ ןוא ,רעסע-ןעטקעזניא יד

 .רעסע-ןעטקעזניא יד ןופ גנונדרָא רעד ןיא

 -ימַאפ ערערהעמ ןיא טלייטעגנייא ןערעוו תויח-רעטַאלּפ יד

 זיא גנולייטנייא יד רעבָא ,(סעיצעּפס} ןעטרא ןוא ןעגנוטאג ,ןעיל
 -ראפ 400 רהעפעגנוא ןופ סייוו ןעמ .ערעכיז ןייק ןעצנאגנ ןיא טינ

 .א ,ןעסקופ-רעדעלפ ,דניה-רעדעלפ ,זיימ-רעדעלפ ןעטרא ענעדיש
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 .רעסע-ןעטקעזניא יד וצ ךיוא טגנַאלַאב (לעגיא) קישזָאי רעד
 זיא קישזָאי םעד ןופ רעּפרעק םעד ןופ לייט רעטעטשרעביוא רעד
 "וצ ךיז ןעק רע ןוא סעקליּפש עגיכעטש עטרַאה טימ טקעדַאב

 -עטש ענייז .ןעפירגעגנָא טרעוו רע ןעוו ,ליונק ַא ןיא ןעהערדפיונ
 םהיא טסיגַאב ןעמ ןעו .ץוש רעטסעב ןייז זיא סעקליּפש עגידעכ

 קַאבַאט ןופ ךיור םהיא ףיוא טזָאלב ןעמ ןעוו רעדָא ,רעסַאװ טימ

 ראקסאגאדאמ ןיא טבעל סָאוװ ,קישזָאי רעד .סיוא ךיז רע טהיצ
 .ליונק ַא ןיא ןעהערדוצפיונוצ ךיז טייקניהעפ יד טינ רעבָא טָאה

 . "נוזַאב ,אּפָארייא ןיא טיירּפשראפ קרַאטש זיא קישזָאי רעד
 "יוב ןופ רעכעל ןיא טסענ ןייז ךיז טכאמ רע .דנאלסור ןיא סרעד
 טבָארנ טפָא .טנעו ןופ רעכעל ןיא רעדָא טסימ סעּפוק ןיא ,רעמ

 ,רעטעלב טימ סיוא יז טעב ןוא דרע רעד ןיא ליוה ַא סיוא ךיז רע

 ןוא םאזנייא ךילנהעווענ טבעל רע .ייה טימ ןוא יורטש טימ

 יי .} 2

 -ןעטקעזניא ןַא ןופ רענהייצ ןוא ןעברַאש ַא (1 -- .904 גנונכייצ
 .ויומ-ץיּפש ַא 4 ;על'היח-לעסיר ַא (8 ;טָארק ַא (2 ;היח עדנעסע
 .קישזָאי ַא (ס
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 נידנעבָארג ,דרע רעד ןיא ןעניפעגנ ייז עכלעוו ,םירעוו ןוא ןעט

 ,תויח-גיוז עניילק ףיוא רעבָא ןעסע ייז .ןעליוה עגנאל ערעייז

 .ןעגנאפ רָאנ ייז ןענעק ייז ןעוו ,ןעקענש ןוא שערפ ,ןעלניופ

 ַאזַא ןופ סנעטסיימ ליוה ןייז ןעבָארג וצ ןָא טננַאפ טָארק רעד

 א רעטנוא ןופ יװ ,ןעמוקוצוצ רעווש זיא סע ןעכלעוו וצ ץַאלּפ

 רעד רעטנוא .וו .זא .א ,ןייטש ַא רעטנוא ןופ ,לעצרָאװ-םיוב

 סיוא סע טעב ןוא זיוה ןייז סיוא רע טיוב ףעיט סופ ייווצ םורַא ,דרע

 -לענש עדנעשאררעביא ןַא טימ טבָארג רע .רעטעלב ןוא ְךָאמ טימ

 סיוא םהיא טמוק סע ןעוו ,ןעפיול טוג ץנאג ךיוא ןעק רע ןוא טייק

 ןעטאנָאמ רעמוז יד ןיא .עכעלפרעביוא רעד ףיוא ןעמוקוצסיורַא

 ןעגנאפ וצ דרע רעד רעטנוא ןופ טכאנ ייב סױרַא טּפָא רע טמוק

 ןעטלעז רע טמוק גָאט ייב .ןעלגיופ ןוא ןעקענש ,זיימ י,שערּפ

 -יור ,שירעסערפ רהעז ןיא רע .טלעוו רעסייוו רעד ףיוא סױרַא

 -עגַאב רע ןעוו ןוא ,םאזנייא טבעל רע ,גיטשרוד-טולב ןוא שירעב

 -ולב א ייז ןעשיווצ ןָא ךיז טננאפ טָארק רעדנא ןַא טימ ךיז טנעג

 ןעסעגעגפיוא טרעוו ןוא טכאלש ןיא טלאפ רענייא זיב ףמאק רעניט

 ןייא ךיז רע טבָארג רעטניוו רעד ןָא טמוק סע ןעוו .רעגעיז םעד ןופ

 -קעזניא ןוא םירעוו יד ןעטרָאד טננאפ ןוא דרע רעד ןיא רעפעיט

 רעד ןופ ןעציש וצ ךיז דרע רעד ןיא ןייא ךיז ןעבָארג עכלעוו ,ןעט

 לעיפיוו רהעמ ןעסַאמ עסיורג ןיא ןָא ייז טלעמַאז רע .טלעק רעטניוו

 א ךָאנ ,טרעבעג הבקנ יד .רעטניוו ן'רעביא ןעסעפיוא ןעק רע

 עכלעוו ,רעדניק ףניפ זיב יירד ןופ ,טפַאשרעגנַאװש רעגיכָאוװ-רעיפ

 .סיוא ?ענש ןעסקַאװ ןוא ךלימ סרעטומ רעייז טימ ךיז ןערהענ

 ןהעזסיוא ןעכילרעסיוא רעייז ןיא ןענייז ןיימ-ץיּפש יד

 טייקכילקריוו רעד ןיא .זיימ עכילנהעוועג וצ ךילנהע קרַאטש רהעז

 יד ןופ .,רעסיורנ ַא רהעז ייז ןעשיווצ דיישרעטנוא רעד זיא רעבָא

 םינימ ערעדנא עלַא ןופ רהעמ זיימ-ץיּפש יד ןעניײז רעסע-ןעטקעזניא

 רהעמ טינ זיא זיױמ-ץיּפש-גרעווצ יד .דרע רעד רעביא טיירּפשראפ

 סו סע רהיא טימ ןיוש גנעל יד ?ָאצ ןעבלאהטרעדנָא יוװ
 .היח-גיוז עטסנעלק יד זיא יז

 עגנַאל טָאה עכלעוו ,זױמ-ץיּפש א ךיז טניפעג אקירפא ןיא

 ןעכילנהע-טנאפלעה ןעננאל א ןוא ,ורַאגנַאק ַא יו סיפ עטשרעטניה

 יד ."זיימ-ץיּפש-טנאפלעה , ןעפורעג רעבירַאד ןערעוו ייז .זָאנ

 עטסיימ יד .ןעטקעזניא טימ ךילכעזטּפױה ךיז ןערהענ זיימ ץיּפש

 .תויח-טכאנ ןענייז ייז ןופ
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 ןופ טהעטשַאב גנוטַאג יד .,ןערָאװעג ןעבירשַאב ןעביוא ןיוש זיא
 .סעיצעּפס ייווצ

 יד ןופ סעיצעּפס ןוא ןעגנוטַאנ רהעמ ןעוועג לָאמַא ןענייז סע

 .ןעברָאטשעגסיױא ןענייז ייז רעבָא ,תויח עדנעגָאנ

 גנונדרָא רעד וצ .(ןערַאװיטקעזניא) רעסעדךעטקעזניא יד
 ,תויח-גיוז עניילק הייר עצנאנ א טגנאלאב "רעסע-ןעטקעזניא ,

 ייז ,סענוזירג יד וצ ךילנהע ןעטכיזניה עלעיפ ןיא ןענייז עכלעוו
 ,רענהייצ-דיינש עטשרעדָאפ עכילמיטנעגייא יד טינ רעבָא ןעבָאה

 ןַארַאפ ךיוא זיא סע .סיוא ךיז ןענעכייצ סענוזירג יד עכלעוו טימ
 עיצקורטסנָאק רעד ןיא ןעגנונדרָא ייווצ יד ןעשיווצ דיישרעטנוא ןַא
 ןייב-לעסילש רעד טלהעפ סענוזירג יד ייב .טעלעקס רעייז ןופ
 (ןייברטסורב םוצ עציילּפ רעד ייב ןלַאה ןופ טהעג םָאװ ןייב רעד)

 -ןעטקעזניא יד דנערהעוו ,טלעקיווטנע טינ ייז ייב זיא רע רעדָא

 .ןייב-?עסילש א ןעבָאה רעסע

 ,ןעמוקַאב גנונדרָא יד טָאה "רעסע-ןעטקעזניא , ןעמָאנ םעד

 ןערהענ גנונדרָא רעגיזָאד רעד וצ ןעגנאלַאב עכלעוו ,תויח יד ?ייוו

 ןעבָאה רעסע-ןעטקעזניא יד .ןעטקעזניא טיס ךילכעזטּפיױה ךיז

 ןֹוא רענהייצ-ןעניוא ,רענהייצ-דיינש :;רענהייצ ןעטרָאס יירד עלַא

 ,ךַאלפ טינ ייז ייב רעבָא ןענייז רענהייצ-קַאב יד .רענהייצ-קַאב

 -ענוצ ןענייז עכלעוו ,ןעציּפש עטצראטשעגסיורַא עניילק ןעבָאה רָאנ

 .ןעטקעזניא יד ןעביירוצ םוצ טסאּפ

 עֶלַא רעביא טײרּפשרַאפ ןענייז רעסע-ךךעטקעזניא עטסיימ יד
 ייז .אקירעמַא-דיז ןוא עילַארטסיױא ןיא רעסיוא ,ןעלייט-טלעוו
 -ָארק יד עכלעוו ןופ ,סעילימַאפ ערערהעמ ןיא טלייטעגנייא ןערעוו

 .עטסגיטכיוו יד ןענייז זיימ-ץיּפש יד ןוא ןעט
 עכלעוו ,סיפ ענידרעגניפ-ףניפ עצרוק ןעבָאה ןעטַארק יד

 -ָארג םוצ טסאּפעגוצ לעגענ עמורק עקרַאטש טימ טגרָאזַאב ןענייז
 ,רָאה עגיטרַאנעדייז עצרוק טימ טקעדַאב זיא רעּפרעק רעייז ,ןעּב

 ןענייז ןעגיוא ערעייז ןוא טינ ייז ןעבָאה ןערעיוא עכילרעסיוא ןייק
 רעייז ןיא ןעטלאהאב ןעצנאג ןיא ןענייז ייז רעדָא ןיילק רהעז רעדָא
 ןעניוא ןייק טּפיוהרעביא ןעטלָאװ ייז יו סיוא ןעהעז ייז ןוא ?עפ
 ײּפש ןעצרוק א ןוא קונש ןעגיציּפש א ןעבָאה ייז ,ןעבָאה טינ

 .קע ןעגיצ
 עכלעוו ,ןעליוה ןיא ןעבעל ייז ,תויח-טכאנ ןענייז ןעטָארק יד

 "קעזניא יד טימ ךיז ןעזייּפש ייז ןוא דרע רעד רעטנוא ןעבָארג יז
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= 
 5 2 יש :

 יד ןוא ןעברַאש רעד (1 .תויח עדנעשזירג -- .905 גנונכייצ
 ;עקרעוװעוו עטפיירטשעג ַא (2 ;היח עדנעשזירג ַא ןופ רענהייצ-דיינש
 ַא (0 ;זיומ-גנורּפש ַא (6 ;עקרעוװעוװ עדנעהילפ ַא (4 ;זיױמטַא (6
 -ןעקַאב טימ רעּפָאג ַא (8 ;עקרעוװעוװ עיורג ַא (7 ;  עקרעוװעוװ-טרעּפמעל
 טנוה עיריירּפ ַא (9 ; (על'היח עדנעשזירג רענַאקירעמַא ןַא) סענעשעק
 .(על'היח עדנעשזירג רענאקירעמַא ןַא)
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 .סעיצעּפס ףלעווצ טימ גנוטַאנ ןייא זיולב טריטסיזקע ."זיימ

 .עיזַא ןוא אּפא וייא ןיא ,ַאקירפַא ןיא טיירּפשראפ ןענייז

 תויח עדנעגָאנ עטנאקַאב רהעמ יד ןעשיווצ .סעקרעוועוו

 -ייז ייז .סעקרעוועוו יד ןערעוו טנעכערעג ךיוא ןענעק (סענוזירג)

 ,עילַארטסיױא רעסיוא ,ןעלייט-טלעוו עלַא רעביא טיירּפשראפ ןענ

 ךיז ןענעכייצ ייז .ןעידניא-טסעוו ןוא עיזענילָאּפ ,רַאקסַאגַאדַאמ

 -בעל ,קנילפ ןענייז ייֵז .ןעקע עגירָאה עסיורג ערעייז טימ סיוא

 סנעטסיימ ןעבעל ייז .רערעטעלק עטנעכייצעגסיוא ןוא גיטפַאה

 ,דרע רעד ןיא ןעלייה סיוא ןעבָארג ייז ןופ עכנאמ .רעמיוב ףיוא

 -ַאנ טכא ןעריטסיזקע סע .רעטניוו םעד ןעפָאלשרעביא ייז ואוו

 .סעיצעּפס 180 טימ ןעגנוט

 יד ןופ ריִלָאק רעד ךיז טייב סעקרעוועוו ןעגנוטַאג עכנאמ ייב

 ענעדישראפ יד ןופ ןערילָאק יד .רעטניוו ןיא ןוא רעמוז ןיא רָאה

 .ןעדישראפ ןײמעגלַא ןיא ןענייז סעקרעוועוו ןעטרַא ןוא ןעגנוטַאג

 עסייוו ,עיורג-סייוו ,יורגלעה ,עכילטיור-ןיורב ןאראפ ןענייז סע

 ,סינ ,רענרעק ןעסע ייז .רעכייב עסייוו טימ עצראווש ךיוא ןוא

 עכלעוו ,תויח-גיוז עניילק ןוא ?עניופ ךיוא ןעננאפ ייז ןוא ןעּפסָאנק

 ףיוא זייּפש ןָא ייז ןעלמַאז רעמוז .זייּפש רעייז רַאפ ןעצונַאב ייז

 רעכעל ןיא זייּפש עטלעמאזעגנָא סָאד ןעטלַאהַאב ייז ןוא רעטניוו
 ייז ןענניירברַאפ רעטניוו םעד .רענייטש רעטנוא רעדָא רעמיוב ןופ

 ךָאמ ןופ סיוא ךיז ןעיוב ייז עכלעוו ,ןעטסענ ערעייז ןיא סנעטסיימ

 .רעמיוב ןופ רעכעל ןיא רעדָא ,ןענייווצ ןופ ןעלקניוו יד ןיא

 -בלַאפ א טָאה עכלעוו ,עקרעוועוו ןימ ַא ןַארַאפ ךיוא זיא סע

 ןייא ןופ ןעגנורּפש עטייוו ןעכַאמ ףליה רהיא טימ ןעק יז ןוא ,טיוה

 יז ןוא ,ןעהילפ טלָאװ יז יוו סיוא טהעז סע .ןעטייווצ םוצ םיוב

 טהילפ רעבָא תמאב .עקרעוועוו-הילפ ןעפורעג רעבירַאד טרעוו

 .טגנירּפש יז רָאנ ,טינ יז

 רעיפ ןיא .ץרעמ ןיא ךילנהעוועג ךיז ןערָאּפ סעקרעוועוו יד

 -עקרעוועוו 7 זיב 8 ןופ הבקנ יד טרעבעג גנורָאּפ רעד ךָאנ ןעכָאװ

 ןעכָאװ רעיפ ןעגיוז ייז .ןָאלפליה ןוא דנילב ןענייז עכלעוו ,ךעל

 ערעייז יו סיורג ױזַא טעמכ ןיוש ייז ןענייז טסברעה ןיא ןוא טייצ

 ןיא ,רהָאי ןיא לָאמ ייווצ ןערעבעג סעקרעוועװו יד .ןערעטלע

 .ינוי ןיא ןוא לירּפַא

 זיולב טציא טריטסיזקע רעביב עילימַאפ רעד ןופ .רעביב יד

 רעכלעוו ,"רָאטסאק , ןעמָאנ ןעשיגָאלָאָאז םעד רעטנוא ,גנוטַאג ןייא



 389 (ןעילַאמַאמ) תויח-ניוז

 ךיז ןערהענ ןוא ,ןעטָארק יו ,דרע רעד רעטנוא ןעטסענ ערעייז
 .ןעלצרָאװ טימ

 ,סיפ עטשרעטניה עגנאל רהעז ןעבָאה ייז .זיימ-גנירּפש

 -נָאק רעייז ןיא לעניופ א ןופ סיפ יד וצ ךילנהע ןענייז עכלעוו
 .עצרוק ץנאג ייז ייב ןענייז סיפ עטשרעדָאפ יד דנערהעוו ,עיצקורטפ

 ,רעגניפ יירד וצ זיולב סנעטסיימ ןעבָאה סיפ עטשרעטניה יד

 ,קע ןעקראטש א ןעבָאה ייז .,ףניפ וצ --- עטשרעדָאפ יד דנערהעוו
 -סיוא ןענייז ייז .ןעגנירּפש םייב ןָא ךיז ןערַאּפש ייז ןעכלעוו ףיוא

 -קַאב ןהעצכעז זיב ףלעווצ ןופ ןעבָאה ייז .רעגנירּפש עטנעכייצעג
 -נאווצ רהעפעגנוא טימ ןעגנוטאג יירד ןעריטסיזקע סע  ,רענהייצ

 עכלעוו ,ןעדנעגעג חרזמ יד ןיא טיירּפשראפ ןענייז .סעיצעּפס גיצ
 ןיא ןוא ןעידניא-טסָא ןיא ,םי ןעשידנעללעטימ םוצ טנעהָאנ ןענייז

 .ַאקירעמַא-דרָאנ
 .ןעטָארק עכילנהעוועג יד וצ ךילנהע ןענייז ייז --- .זײמ-טָארק

 ,טיוה רעד ןיא ןעבָארנעגנייא ייז ייב ןענייז ןעגיוא ןוא ןערעיוא יד
 .לענענ-בָארג עקראטש טימ סיפ עגידרעגניפ ףניפ ע:רוק ןעבָאה
 ןייֵלַא ןעבָארג ייז עכלעוו ,ןעליוה ןיא דרע רעד רעטנוא ןעבעל ייז

 גיצנַאװצ רהעפעגנוא טימ ןעגנוטַאג ןעבעיז ןעריטסיזקע סע .סיוא
 טסעוו ןיא ,אּפָארייא-דיז ןיא טיירּפשראפ ןענייז ייז ןוא סעיצעּפס

 .ַאקירפַא ןיא ןוא ןעיזַא דיז ןוא

 ,קע ןעצרוק א ,קונש ןעצרוק ַא ןעבָאה ייז .זײמ-רעסַאוװ
 רעד רעטנוא ןעבעל ייז .רענהייצ-קַאב ףלעווצ ןוא ןערעיוא עצרוק

 -ַאו א ןופ טנעהָאנ ,סיוא ךיז ןעבָארג ייז עכלעוו ,רעכעל ןיא ,דרע

 -ַאנ סקעז ןעריטסיזקע סע .ןעמיוושוצמורא ןעבעיל ייז ואוו ,רעס

 עֶלַא ןיא טײרּפשראפ ןענייז ןוא סעיצעּפס גיצכעז טימ ןעגנוט-
 .עיזענילַאּפ ןוא עילַארטסיױא רעסיוא ,ןעלייט טלעוו

 ייז ןענייז ןהעזסיוא ןעכילרעסיוא רעייז טיול .זיימ-ףָאלש

 ערעייז ןופ עיצקורטסנָאק רעד טיול רענָא ,סעקרעוועוו וצ ךילנהע

 -הייצ-קַאב 16 ןעבָאה ייז .ןיימ יד וצ רעטנהענ ייז ןענייז רענייב
 דנערהעוו ,רעגניפ ףניפ וצ ןעבָאה םיפ עטשרעטניה ערעייז .רענ
 טימ טקעדַאב זיא קע רעייז .רעיפ -- סיפ עטשרעדָאפ ערעייז
 -נַאלפ טימ ךיז ןערהענ ייז .,תויח-טכאנ ןענייז ייז .רָאה עטכידענ
 סע ןעוו .וװ .ז .א ,רעייא ,ןעטקעזניא טימ ךיוא ןוא ןעטכורפ ,ןעצ
 זיב ,ףָאלש ןעפעיט א ןיא ןיירַא ייז ןעלַאפ רעטניוו רעד ןָא טמוק
 -ףָאלש , ןעמָאנ רעייז טמוק ןופרעד .גנילהירפ רעד ןָא טמוק סע
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 יז .רעבָא ,זָאלפליה ןוא דנילב ,טעקַאנ ייז ןענייז ןערָאבעג ןערעוו

 .סיוא ?ענש ןעסקַאװ

 ,ןערילָאק ערעדנַא ןופ ןוא זיימ עסייוו ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע
 .רעדלעפ ןוא רעדלעוו ןיא ןעבעל עכלעוו

 ערעדנא ןוא ,סינ ,רענרעק ,ןעצנאלפ רעסיוא ןעסע זיימ יד

 טסע זיומדזיוה יד .ןעזייּפש-שיילפ ךיוא ,ןעזייּפש עשירַאטעגעוװ
 ,רעכיב טעשזירגוצ ןוא זיוה ןיא טניפעג יז סָאװ ,סעלַא טעמכ
 .וװ .זא .א ,רעדיילק ,ץלָאה ,ןעריּפַאּפ

 .סעיצעּפס 280 טימ זיימ ןעגנוטַאג 80 םורַא ןעריטסיזקע סע

 ןעצַאר עכילנהעוועג יד וצ ךילנהע ןענייז ייז .זײמ-םָארכ
 -רעטנוא ייז .קע רעייז טימ ןוא רעּפרעק רעייז ןופ םרָאפ רעד טימ
 רעייז ןופ רָאה יד .לעפ רעייז טימ ייז ןופ קרַאטש רעבָא ךיז ןעדייש

 ןוא רָאה-טשראב טימ טשימעגכרוד ןוא טרַאה זייוולייט זיא לעפ
 ןוא סיפ ערעייז ןיא רעגניפ ףניפ וצ ןעבָאה ייז .,ןעלעכַאטש

 .ףלעווצ זיולב ןעבָאה ןעגנוטַאנ עכנאמ .,רענהיײצ-קַאב ןהעצכעז

 ןעניפעג ייז ,ַאקירעמַאדדיז ןיא טיירּפשראפ ךילכעזטּפיױה ןענייז ייז

 ןעריטסיזקע סע  .אּפָארייא-דיז ןיא ןוא ַאקירפַא ןיא ךיוא רעבָא ךיז
 .סעיצעּפס 80 רהעפעגנוא טימ ןעגנוטַאנ גיצנאווצ םורַא

 ,רָאה עגילָאװ ןוא עכייוו ,עגנאל ןעבָאה ייז .:יימ"ןעזָאה
 םיפ עטשרעטניה ןוא ןערעיוא עטיידב ,עגנאל ,קע ןעגירָאה ַא

 סנעטסיימ ,ךילטפאשלעזעג ןעבעל ייז ..עטשרעדָאפ יד יו רעגנעל

 -סיזקע סע .אקירעמאזדיז ןיא טיײרּפשראפ ןענייז ןוא גרעב ףיוא

 .סעיצעּפס סקעז טימ ןעגנוטאג יירד ייז ןופ ןעריט

 רעדָא ןעשַאט ןעבָאה עכלעוו ,ךעל'היח עניילק .זײמ-ןעשַאט

 ייז עכלעוו ןיא ,ןעקַאב ערעייז ןופ ןעטייז עדייב ןופ סענעשעק

 ןעבָאה ייז .ןעטסענ ערעייז ןיא ןעגניירב ןוא זייּפש ןָא ןעלמַאז

 סע  .רענהײצ-קַאב ןהעצכעז ןוא סיפ ערעייז ןיא רעגניפ ףניפ וצ

 -דרָאנ ןיא ןעבעל .סעיצעּפס 29 ןוא ןעגנוטַאג סקעז ןעריטסיזקע

 .ַאקירעמַא

 ערעייז ףיוא ןעשַאט עכילנהע ןעבָאה ייז .ןעצַאר-ךןעשַאט

 ןעקיד ַא ,רעּפרעק ןעקיד ַא ןעבָאה ייז .זיימ-ןעשַאט יד יוװ ןעקַאב

 סיפ עגידרעגניפ-ףניפ עצרוק ,קע ןעצרוק ַא ,זלַאה ןעצרוק ַא ,ּפָאק

 עטשרעדָאפ יד ןופ רענניפ יד ףיוא לעגענ עקראטש ןוא עגנַאל טימ

 ךיז ןעכַאמ ייז ,ַאקירעמַא-דרָאנ ןיא טיירּפשראפ ןענייז ייז .סיפ
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 .ךיוה סופ ייווצ ןופ טנעהָאנ ןוא גנאל סופ רעיפ רהעפעגנוא זיא רע

 -עגסיוא ןַא זיא רע .סענוזירנ יד ןעשיווצ היח עטסערג יד זיא רע

 ןוא ןעצנאלפ-רעסַאװ טימ ךיז טרהענ ןוא רעמיווש רעטנעכייצ

 טימ ןעגנוטאג סקעז ןעריטסיזוקע סע .רעמיוב ןופ ערָאק טימ

 .סעיצעּפס 30 רהעפעגנוא

 -ראפ לארעביא ןוא עטנַאקַאב טסיימ יד .ןעצַאר ןוא זיימ
 ןוא זיימ יד ןענייז (סענוזירג) תויח עדנענָאנ יד ןופ עטעטיירּפש

 ןענייז ןעצַאר יד רָאנ ,עילימַאפ ןייא וצ ןעננאלאב עדייב .ןעצַאר

 -ערעג ןענעק ןוא רעקיד ןענייז סיפ ערעייז ןוא ןעסקַאוװעג רעסערג

 עקנַאלש יד טימ ךיילגרַאפ ןיא טרעּפמולענמוא סלַא ןערעוו טנעכ

 ,גנעל יד סופ ַא טנעהָאנ זיב סיוא ןעסקַאװ ןעצַאר .זיימ ןופ סיפ

 .גנעל יד סופ ?עטרעפ יירד זיב זיולב סיוא ןעסקַאװ זיימ דנערהעוו

 -העוו ,ךעלעגניר-ןעּפוש 260 זיב 200 ןופ טָאה ץַאר ַא ןופ קע רעד

 8 ןופ ןעבָאה זיימ יד .180 זיב 120 ןופ זיולב זיומ ַא ןופ דנער

 קונש םענעסקַאװַאב רָאה טימ ,ןעגיציּפש ַא ,רענהייצ-קַאב 14 זיב

 .קע ןעגידלעגניר ,ןעניּפוש ןעגנַאל ַא ןוא

 ,אּפָארייא ןיא זיולב טיירּפשראפ ןעוועג לָאמַא ןענייז זיימ יד

 ייז .ןעלייט-טלעוו עלַא רעביא טיירּפשראפ ייז ןענייז טציא רעבָא

 ןיא ,ןעפיש יד ךרוד אּפָארייא ןופ ןערָאװעג טכארבעג ןיהַא ןענייז

 .ןעטסענ ערעייז ןערענ ךיז ןעכַאמ זיימ יד עכלעוו

 ,שינעפעשַאב ניילק ץנַאנ ַא זיא (סולוקסומ סומ) זיומדזיוה יד

 ַא טימ גנעל יד (סעשטניא) לָאצ רעיפ זיב יירד ןופ רהעפעגנוא

 לעפ רהיא  רעּפרעק רהיא יװ גנאל ױזַא זיא סָאװ ,קע ןעטעקַאנ

 יז .גנוריטַאש רעכילבלעג ַא טימ ריִלָאק ןעצראוושזיורג ןופ זיא

 -ָאפ עגידרעגניפ רעיפ ןוא סיפ עטשרעטניה ענידרעגניפ ףניפ טָאה

 -זיוה רהיא זיומדזיוה יד טפָא טזָאלראפ טייצ-רעמוז .סיפ עטשרער

 -לעפ ןוא רענטרעג ןיא זייּפש רהיא ןעכוז קעװַא טהעג ןוא טסענ

 ערעייז זיימ יד ךיז ןעכַאמ דלעפ ןיא יַאס ,זיוה ןיא יַאס .רעד

 ןענייז ייז .,סיוא ןעבָארג ייז סָאװ ןעליוה ןוא רעכעל ןיא ןעטסענ

 רערעטעלק ןוא רעגנירּפש עטוג ןענייז ,טפאהבעל ,קנילפ רהעז
 זיולב ןעמיווש ןענעק ייז .רעמיווש עטונ סגירביא ןייק טינ רעבָא

 .גנוגנערטשנא טימ ךיוא סָאד ןוא עקערטש עצרוק א

 יז .רהָאי ט לָאמ ףניפירעיפ רעדניק טרעבעג זיומדזיוה יד

 געט 24 זיב 22 ןופ טפאשרעגנַאװש ַא ךָאנ רעדניק ערהיא טרעבעג

 ךעלזיימ יד ןעו .ךעלזיימ 8 זיב 4 ןופ לָאמ סעדעי טרעבעג יז ןוא
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 טריטסיזקע עילימַאפ רעצנאג רעד ןופ ."ןעזָאה-ףייפ ,, ןעמָאנ
 .סעיצעּפס ןהעצ רהעפעגנוא טימ גנוטַאג ןייא זיולב טציא

 עילימַאפ רעניזָאד רעד ןופ תויח יד .ןענייוװש-לעכַאטש

 עננאל רעּפרעק ןופ לייט ןעטשרעטניה ןוא ןעקור רעייז ףיוא ןעבָאה

 עפראש טימ סיפ עצרוק ןעבָאה ייז .רָאה עניכעטש עקיד ןוא

 ייז .,רענהייצ-קַאב ןהעצכעז זיולב ןעבָאה ייז .לעגענ עקראטש

 זייּפש רעייז ןעכוז סױרַא ןעהעג ייז ,טסייה סָאד ,תויח טכאנ ןענייז

 ייז עכלעוו ,רעכעל ןיא רעדָא רעמיוב ףיוא ןעבעל ייז .טכאנ ייב

 דא 4 -+
 יב

4 
 לא
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 יד

= 
 יי 7 4

 .ןייװשילעכַאטש ַא --- .209 גנונכייצ

 "םורד ,ַאקירּפַא ןיא טיירּפשראפ ןענייז ייז .סיוא ךיז רַאפ ןעבָארג

 סקעז טנייה ןעריטסיזקע סע .ַאקירעמַא ןוא אּפָארייא-םורד ,ןעיזַא

 ' .סעיצעּפס 29 טימ ןעגנוטַאנ

 ,ןערעיוא עטיירב טימ ךעל'היח עניילק .ךעל'םירזח:סםי
 רענניפ רעיפ וצ ,רָאה עטראה ,עקיד ,קע ןַא ןהֶא ןעצנאג ןיא טעמכ

 טימ עטשרעטניה יד ןיא רעגניפ יירד ןוא סיפ עטשרעדָאפ יד ןיא

 ןענייז .רענהייצ-קַאב ןהעצכעז זיולב ןעבָאה ייז .,לעגענ עּפמעט

 יד .ַאקירעמַא לארטנעצ ןיא ןוא ַאקירעמַאד-דיז ןיא טיירּפשראפ

 .ריזח-רעסַאו רעד ןיא עילימַאפ רעגיזָאד רעד ןופ היח עטסערג
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 ךיט-רעסַאװ םעד ןופ טפאשַאב רע עכלעוו ךרוד עטָאלב ןוא רענ

 טלַאהַאב ןוא םורַא טמיווש רע ואוו ,סעקלעשזאס ענידישרַאּפ

 סנעטסיימ טייברא רעביב רעד .טגלָאפראפ טרעוו רע ןעוו ,ךיז

 ץינאג א רענהייצ עפראש ענייז טימ ּפִא טפָא טדיינש רע .טכאנייב
 עַלַא ןופ םורַא םהיא טעשזירנ רע סָאװ םעד ךרוד ,םיוב ןעסיורג

 ןענייווצ יד ּפֶא רע טעשזירג ןאד .רעדינַא טלאפ רע זיב ,ןעטייז

 רע עכלעוו ןופ רעצעלק עצרוק ןיא םהיא טדיינשוצ ןוא םיוב ןופ

 -ַאב רעמיוב יד ןופ ערָאק יד .רעזייה ענייז ןוא סעבמָאד ענייז טיוב

 ַא ךָאנ ,ןערעבעג סרעביב יד ןופ תובקנ יד .זייּפש ןייז רַאפ רע טצונ
 יד .רעדניק יירד רעדָא ייווצ ,ןעכָאװ סקעז ןופ טפאשרעגנאווש
 ןעדנעגעג ערעליטש ןיא ,ןערָאּפ ןיא ךילנהעוועג ןעבעל סרעביב
 רעמוז ןופ זייּפש רעייז ןָא ךיז ןעטיירג ייז ןוא ,סעילימַאפ ןיא ךיוא

 .רעטניוו ףיוא
 -ָאװועג טקרעמַאב ןעביוא ןיוש יו ,סענוזירג ןופ גנונדרָא יד

 ןופ עטסיימ יד .תויח ןופ עּפורג עסיורג ץנַאנ ַא טלַאהטנע ,ןער
 רעפיול ,רעגנירּפש ,רערעטעלק ,רעמיווש עטנעכייצעגסיוא ןענייז ייז
 רעדעילג ערעייז זַא ,ןהעטשראפ ןעמ ןעק ןופרעד ןוא רעבערג ןוא

 ןיא ןייא סענוזירג יד טלייט ןעמ .טלעקיווטנע טוג רהעז ןענייז
 : טגלָאפ יוװ ,ןעילימַאפ ןהעצפופ

 יד ,קע רעצרוק ַא ,ןערעיוא עגנאל ,רָאה עטכידעג .ןעזָאה
 ןיא רעגניפ ףניפ וצ ,עטשרעדָאּפ יד יו רעגנעל סיפ עטשרעטניה
 רעיפ ,עטשרעטניה יד ןיא רעגניפ רעיפ וצ ןוא סיפ עטשרעדָאפ יד

 עטשרעביוא ףלעווצ ,עטשרעטנוא ייווצ ןוא רענהייצ עטשרעדָאפ
 ןופ ,עילימַאפ-ןעזָאה יד .עטשרעטנוא ןהעצ ןוא רענהייצ-קַאב

 זיא (זָאה רעד ,סוּפעל) גנוטאג ןייא זיולב טציא טבעל סע רעכלעוו
 ,ןעיזַא דרָאנ ןיא ןוא אּפָאריײא ןיא ,אקירעמַאדדרָאנ ןיא טיירּפשראפ
 .סעיצעּפס 40 םורַא טלאהטנע ןוא

 רעד וצ ךילנהע רהעז זיא עילימַאפ עגיזָאד יד .ןעזַאה-ףייפ
 ,ןערעיוא ערעצריק רעבָא ןעבָאה ייז .עילימַאפ ןעזָאה רעכילנהעוועג

 קע ןייק טינ ןעצנאג ןיא טעמכ ןעבָאה ,סיפ עטשרעטניה ערעצריק

 עכלעוו ,ןעליוה ןיא ןעבעל ייז .רענהייצ-קַאב גיצנאווצ ןעציזַאב ןוא

 רעמוז ןופ זייּפש ןָא ןעלמַאז ייז ןוא סיוא ךיז רַאפ ןעבָארג ייז

 ןיא ןעדנעגעג עכיוה יד ןיא טיײרּפשראפ ןענייז ייז .רעטניוו ףיוא
 ןיא ןענייז ייז ןעוו .ריביס ןוא ַאקירעמַא-דרָאנ ,ןעידניא-דרָאנ
 רעייז טמוק םעד ןופ .ףייפ ןעקראטש א סיױרַא ייז ןעזָאל רהַאפעג
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 . עניוָאד יד ןענייז טייז רעטסגינעװסיוא רעד ןופ .טבע? היח

 יד דנערהעוו ,עילַאמע רעטרַאה רהעז ַא טימ טקעדַאב רענהייצ

 עטרַאה אזַא טינ טָאה רענהייצ יד ןופ טייז עטסנינעוועניא

 ,סע טסייה ,רענהייצ יד ןופ טייז עטסגינעוועניא יד .עילַאמע

 זַא ,וצרעד טרהיפ סָאד .טייז עסגינעווסיוא רעייז יו רעכייוו זיא

 ערעייז ייב רענהייצ יד ןערעוו ןעשזירנ ןעגידנעטש םעד ךרוד

 ןוא ,גינעווסיוא ןופ יו רהעמ גינעוועניא ןופ ןעפילשענּפָא ןעדנע

 סָאװ ףרַאש ַא טימ טָאלד א ןופ עמרָאפ יד ןעמוקַאב ןעדנע ערעייז

 .עילַאמע רעטרַאה רעד ןופ טהעטשַאנ

 -נוזַאב ,ןעצנאלפ טימ ךילכעזטּפיױה ךיז ןערהענ סענוזירג יד

 ,ןעלצרָאװ ,ערָאק יוװ ,ןעצנאלפ יד ןופ ןעלייט עטרַאה יד טימ סרעד

 ,לשמל ,רעביב רעד יו ,ייז ןופ עכנאמ .וװ .זא .א ,סינ ,רענרעק

 ןעקיד א ןעשזירגכרוד רענהייצ עפראש ענייז טימ זייווכעלסיב ןעק

 .לעצרָאװ ןייז ןופ ןעדײנשּפָא םהיא ןוא םיונ

 ישיייי + לאיש

 .רעביב ַא -- .901 גננונכייצ

 רע .היח עטנאסערעטניא ןַא ןײמעגלַא ןיא זיא רעביב רעד

 קראטש רהעז טבעיל ןוא רעסַאװ ַא וצ טנעהָאנ ךילנהעוועג טבעל

 לייט ןעסיורגנ ַא טגניירבראפ רע ואוו ,רעסַאװ ןיא ןעמיװשוצמורַא

 סיפ עטשרעטניה ענייז ןופ רעגניפ יד ןעשיווצ .טייצ ןייז ןופ

 .םימ טקעדַאב ןוא גישטאלּפ זיא קע ןייז ,טיוה-םיווש א רע טָאה

 .רעדור סלַא ןעמיווש םייב טצונַאב םהיא ןופ טרעוו ןוא ,ןעּפוש

 רעבירַאד טרעוו ןוא רָאה עטכידעג עצרוק טימ טקעדַאב זיא ?עפ ןייז

 סיוא גיצנוק רהעז טיוב רעביב רעד .לעפ-ץלעּפ סלַא טצעשענ ךיוה

 א ןופ גערב םעד ייב סיוא טבָארג רע סָאװ ,ליוה ַא ןיא זיוה ןייז

 "ייטש ,ץלָאה רעקיטש ןופ סעבמאד עגיצנוק סיוא טיוב רע .ךייט
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 .תויח-גיוז ערעדנא עלַא ייב יו םעראוו זיא שיפ-לאוו יד ןופ טולב

 א ךרוד ןעטלאהעגפיוא טרעוו רעּפרעק רעייז ןופ טײקמערַאװ יד
 סָאװ ןוא טיוה רעייז רעטנוא ךיז טניפעג סָאװ סטעפ טכיש ןעקיד

 טכיש סטעפ ןעזיד ןופ .ןעטייז עלַא ןופ רעּפרעק רעייז טקעדַאב
 -לאוו יד ןעוו ,ןָארט-שיפ רעדָא ?יוא-שיפ רעד ןעגיוצעג סע טרעוו

 ייוצ יד ןענייז ןייבשיפ ןוא ןָארט-שיפ .ןעגנאפעג ןערעוו שיפ
 ןופ עכנאמ .שיפזלאוו ןופ טמוקאב ןעמ סָאװ ןעטקודָארּפ-טּפיוה
 זיב גיסיירד ןופ גנעל א ןעכיירגרעד שיפ-לאוו ןעטרָאז עסיורג יד

 ףניפ ןופ גנעל א ןעכיירנרעד ןעטרָאז ערענעלק יד .סופ טרעדנוה
 | .סופ ןהעצפנופ זיב

 -לעד יד וצ טגנאלאב רעכלעוו ,שיפ-לאוו רעטנאסערעטניא ןַא

 "לאווראנ , רעד ןיא סָאד ,םיזייא םעד ןיא ךיז טניפעג ,ןעניפ !

 םירכז יד ייב .ןעפורעג ךיוא טרעוו רע יו ,שיפ-ןרָאהנייא רעדָא
 רענהייצ-ןעגיוא יד ןופ רענייא טסקאוו שיפ-לאוו עגיזָאד יד ןופ
 א ןופ ןהעזסיוא סָאד טָאה רע סָאד ,סיורג ױזַא סיוא (רעקנַיל רעד)
 רעד ."שיפ-ןרָאהנייא , ןעמָאנ רעד טמוק םעד ןופ .ןרָאה ןעגיזיר

 ןוא שיפ-לאוו םעד ןופ ןעבעל עצנאג סָאד טסקאוו ןהָאצ רעניזָאד

 .סופ 10 ןופ גנעל ַא טפָא טכיירגרעד

 רעד וצ -- .(ןעטנעדַאר) סענוזירג רעדָא תויח עדנעגָאנ יד
 עּפורג עסיורג א טגנאלאב (ןעטנעדָאר) סענוזירג יד ןופ גנונדרָא
 סָאװ ,טימרעד שיטסירעטקאראכ ןענייז עכלעוו ,תויח ערענעלק
 -עגנייא ןוא ןעסקאוועג יױזַא ןענייז רענהייצ עטשרעדָאפ ערעייז
 ךילמעיצ ייז טימ ןעריינשוצ ןוא ןעשזירגוצ ןענעק ייז סָאד ,טנעדרָא

 ,ןעצַאר ,זיימ יד ןעגנאלאב סענוזירנ יד וצ .ןעפָאטש עטרַאה

 עצנַאג ַא ןוא דניה-יריירּפ ,סרעביב ,ןעזָאה ,סעקרוועוו ,סעקילָארק
 -יובעג ,עגנאל ןעבָאה תויח עגיזָאד יד .תויח עניילק ערעדנא הייר

 ףיוא טלײטענּפָא ןענייז עכלעוו ,רענהייצ עטשרעדָאפ עפראש ,ענעג

 ייז ןופ עטסיימ יד .רענהייצ-קַאב ערעייז ןופ עקערטש עטכער ַא
 ייווצ ןוא רענהייצ-דיינש עכלעזַא עטשרעביוא ייווצ זיולב ןעבָאה

 ,רענהייצ-דיינש עטשרעביוא רעיפ ןעבָאה עכנאמ .עטשרעטנוא

 רענהייצ-קַאב .עטשרעטנוא ייווצ יו ,רהעמ טינ לָאמ ןייק רעבָא

 ףיוא עטשרעטנוא רעיפ ןוא עטשרעביוא רעיפ סנעטסיימ ייז ןעבָאה
 .טייז רעדעי

 סרעדנָאזַאב ןענייז סענוזירג יד ןופ רענהייצ עטשרעדָאפ יד
 יד יו גנאל ױזַא ןעסקאוו ייז סָאװ ,טימרעד שיטסירעטקַארַאכ
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 ןעבָאה עכלעוו ,שיפ-לאוו ןעטרַא ערענעלק יד דנולש ןעלָאמש ןייו
 ןערהענ שיפ-לאוו-דרעווש ןוא םירזח םי ,ןעניפלעד יד יװ ,רענהייצ

 ,גערב םוצ טנעהָאנ וצ ייז ןעמוק טפֶא .שיפ טימ ךילכעזטּפױה ךיז

 .רעטכייל ייז רַאפ זיא גנאפ-שיפ רעד ואוו

 שיפ-?אוו יד זַא ,ןערָאװעג טקרעמַאב רעהירפ ןיוש זיא סע

 זיב ךלימ רעייז טימ ןעגיוז ייז עכלעוו ,רעדניק עגידעבעל ןערעבעג

 .זײיּפש טימ ןעגרָאזַאב ןײלַא ךיז ןענעק ןוא סיוא ןעסקַאװ ייז

 ץנאג ,דניק ןייא שיפ-לַאו יד ןופ הבקנ יד טרעבעג ךילנהעוועג

 ערהיא טינ טזָאלראפ יז .רעטומ עיירט א זיא יז ןוא ,ייווצ ןעטלעז

 סָאד .ןעגרָאזַאב ןיילַא ךיז ןענעק ןוא סיורג ןערעוו ייז זיב רעדניק

 קוה יהי

 יפו א

 1 ווא וו

 וו וי 0 א
 7 וי ששי א ר ש } -

 שי ןעיייפ :

 רעד (9 ;הוק-םי ַא ןופ םעלעקס רעד (1 --- .200 גנונכייצ
 -ָאפ רעדָא טנַאה ,א .(ּפָאק ןהָא) שיפלַאו ןייב-שיפ ַא ןופ טעלעקס
 -ןעטפיה ןופ ןוא סופ ןעטשרעטניה ןופ ןערוּפש יד ,ב ; סופ רעטשרעד
 רעד (4 ;שיפילַאװ ןופ ןייבישיפ יד ןוא ןעברַאש רעד (28 .ןייב
 .(שיפלַאװ-טָאּפש) טָאלעשַאק ַא ןופ רענהייצ יד ןוא ןעברַאש
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 רער ףיוא ןעמוקסיױהַא ייז ןעזומ ןאד ןוא ןעטונימ גיצנאווצ זיב |

 .טפול טימ ןעמעטָאוצנָא ךיז עכעלפרעביוא

 ,שיפ-לאוו-דרעווש ,ןעניפלעד יד יוװ ,שיֿפ-לאוו יד ןופ עכנאמ

 ,ןעפורעג ךיוא ןערעוװו ייז יוװ ,םירזח-םי רעדָא שיפ-לאוודןיורב
 -סיימ זיא סָאד .רענהייצ ןעבָאה ,(ןעטָאלעשַאק) שיפ-לַאװ-טאּפש
 -לאוו-טָאּפש םעד רעסיוא ,ןעטרא ערענעלק יד ייב לַאפ רעד סנעט

 ןעבָאה רעבָא ןעטרַא ערעסערג יד .סיורג ץנאג זיא רעכלעוו ,שיפ

 ןַארַאפ אי ייז ייב ןענייז גנוי ןענייז ייז ןעוו .רענהייצ ןייק טינ
 ךרוד טינ לָאמנייק ךיז ןעדיינש ייז םגה ,רענהייצ ןופ ןערוּפש

 רעטלע רעבָא ןערעוו ייז ןעוו .סעלסַאי ערעייז ןופ שיילפ ן'ךרוד

 רעייז ןוא רענהייצ ערעייז ןופ ןערוּפש יד ךיוא ןעדניוושרַאפ
  ,ןעטַאלּפ ןייבשיפ ?הָאצ רעסיורג ַא טימ ןעמונראפ טרעוו ץַאלּפ

 יד סלַא טנעכייצַאב ךארּפש סגנאגמוא רעד ןיא ןערעוו עכלעוו

 ןענייז רעבָא טייקכילקריו רעד ןיא .שיפ-?אוו יד ןופ רענהייצ

 טינ ךיוא ןעליפרע ןוא רענהייצ ןייק טינ ןעטַאלּפ ןייבשיפ יד
 -לאוו יד עכלעוו ,ןעטַאלּפ ןייבשיפ יד .,רענהייצ ןופ קעווצ םעד

 ,סרעייז סלַא טצונַאב ייז ןופ טרעוו ,?יומ רעייז ןיא ןעבָאה שיפ
 -נײרַא ןעבָאה ייז סָאװ ,ליומ רעייז ןופ רעסַאװ סָאד ןעייזוצסיוא
 ןעמיווש שיפלאוו עגיזָאד יד .זייּפש רעייז גידנעגנאפ ןעמונעג
 םעד ףיוא ןעגנאפ ייז ןוא ןעפָא ?יומ עגיזיר ,עסיורג רעייז טימ

 עניילק ערעדנא ןוא סעקַאר עניילק ,ןעקענש ,שיפ ןעטאלעשז ןפוא
 ןעכאמראפ ןאד .םי ןיא םורַא ןעמיווש עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב

 ןעטַאלּפ ןייבשיפ יד ךרוד רעסַאװ סָאד ךרוד ןעייז ,ליומ רעייז ייז
 ,שיפ-לאוו עניזיר ,עסיורג יד .ביור רעייז ּפָארַא ןעגנילש ןוא
 ןוא ּפעק עסיורג עגיזיר ערעייז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ עכלעוו

 -ָאמש ץנאג ןעגיסעמסינטלעהראפ א דארג ןעבָאה ,רעליימ עסיורנ
 ךרע ןַא טמהענרַאפ שיפ-לַאװ עסיורג יד ןופ ּפָאק רעד .,דנולש ןעל

 שיפ-לאוו א ייב ןַא ,טסייה סע .רעּפדעק רעייז ןופ לעטירד ַא
 גנעל יד סופ גיצנאווצ ךרע ןַא ּפָאק רעד זיא ננאל סופ גיצכעז ןופ
 רעד ןופ עיצרָאּפָאוּפ רעד ןיא זיא ?יומ ןייז ןופ גנונפע יד ןוא
 ליומ ןייז ןיא טכייל ןעק שיפ-?אוו ַאזַא .,ּפָאק ןייז ןופ סיורג
 זַא ,לָאמש דָארג זיא דנולש ןייז רעבָא ,היח עסיורג א ןעמהענניירא
 רעד .ןעגנילשּפָארַא טינ שיפ ןעסיורגילעטימ א ןליפַא ןעק רע

 ןעזייּפש וצ ךיז ןעננואווצעג רעבירַאד זיא שיפ-לאוו רעסיורג גניזיר
 טימ ץנגנילשּפָארַא ןעק רע עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב-סי עניילק טימ
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 טָאּפש ַא (8 ;ןיפלעד ַא (2 ;הוק-םי ַא (1 --- .109 גנונכייצ
 .(טָאלעשאק ַא) שיפ-לַאװ
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 א טכיירנרעד גנאגוד רעד דנערהעוו ,סופ ןהעצפנופ ןופ גנעל ַא

 ךיז ןענעכייצ גנאגוד םעד ןופ רענייב יד .סופ גיצנאווצ ןופ גנעל

 .טייקטראה רערעדנוזַאב רעייז טימ סיוא

 ייז עכלעוו טימ ,סעּפַאל עטשרעדָאּפ ייווצ ןעבָאה היק-םי יד

 ,ךיז ןעבָאה סיפ עטשרעדָאפ ערעייז זַא ,טסייה סע ןעמיווש

 ,(רעסַאװ ןיא גידנעבעל) ןערהיפ ייז סָאװ ןעבעל טרַא םעד בעילוצ

 ןעבָאה סיפ עטשרעטניה ןייק ,סרעדור-םיווש ןיא טלעדנאוורַאפ

 א יו קע ןעגישטאקּפ ,ןעטיירב א ןעבָאה ייז .טינ ןעצנאג ןיא ייז

 ןעסקאוועג קע רעד זיא שיפ ַא ייב סָאװ םעד טאטשנא רעבָא ,שיפ

 זיא ,טמיווש רע ןעוו לַאקיטרעוװ רעסַאװ סָאד טדיינש רע סָאד ,ױזַא

 לאטנָאזירָאה זיא רע סָאד ,ןעסקאוועג ױזַא היק-םי יד ייב קע רעד

 ןעשטאּפ ייז יו סיוא טמוק סע ןעמיווש ייז ןעוו ,רעסַאו םוצ

 זיא היק-םי יד ןופ רעּפרעק רעד .קע רעייז טימ רעסַאװ סָאד

 עכַאלפ ןעבָאה ייז .רָאה עטראה ערעטיש ,עצרוק טימ ןעסקַאװַאב

 ןערהענ ייז לייוו ,ןעייק םוצ טסאּפעגוצ ןענייז עכלעוו ,רענהייצ-קַאב

 טייקוצ ןעפראד עכלעוו ,ןעסנירג ערעדנא טימ ןוא זָארג טימ ךיז

 ,םירזח-םי ןוא ןעניפלעד ,שיפ-לאוו יד ןופ דיישרעטנוא םוצ ,ןערעוו

 ייז לייוו ,ןעייק םוצ רענהייצ-קַאב עכַאלפ ןייק טינ ןעבָאה עכלעוו

 ייז עכלעוו ,תויח-םי ערעדנא טימ ןוא שיפ טיס ךיז ןערהענ

 .ןעגנילש

 ףיוא רָאה ןערוּפש ןעבָאה ,גנוי ןענייז ייז ןעוו ,שיפ-?אוו יד

 ןערוּפש-רָאה יד ןערעוו סיוא רעבָא ןעסקאוו ייז ןעוו ,רעּפרעק רעייז

 ,סיפ עצרוק עטשרעדָאפ ייווצ זיולב ןעבָאה ייז .ןעדנואוושראפ

 -ָאה סיפ עטשרעטניה ןייק ,סרעדור-םיווש סלַא ייז ןענעיד עכלעוו

 עכילרעסיוא ןייק טינ ךיוא ןעבָאה ייז .טינ ןעצנאג ןיא ייז ןעב

 ןעסיורג רעייז טימ ךיילגראפ ןיא ,ןענייז ןעניוא ערעייז .ןערעיוא

 עכלעוו ,שיפ-לאוו עניזיר ןופ ןעניוא יד .ןיילק רהעז ,רעּפרעק
 יד יו רעסערגנ טינ ןענייז ,סופ גיצכא ןופ גנעל א ןעכיירגרעד
 ערעדנא ייב ,שיפ-לאוו ןופ רעכעלזָאנ יד .סקָא ןַא ןופ ןעניוא

 רעד ןעוו ןוא ,ןערעטש םעד ןיא ךיז ןעניפעג ,ךָאלזָאנ ןייא זיולב

 וצ רעסַאװ ןופ עכעלפרעביוא רעד ףיוא סױרַא טמוק שיפ-לאוו

 ךָאלזָאנ רעדָא רעכעלזָאנ ענייז ןופ סױרַא רע טזָאל ,טפול ןעמעטָא
 ןיא ךיוה טסיש סָאװ ,ףמאד ןוא טפול עטסעטַאעגנייא םָארטש :ו

 .ןַאטנָאפ 'ַא יו טפול רעד

 ןהעצ ןופ רעסַאװ ן'רעטנוא ןעטלַאה ךיז ןענעק שיפ-לאוו יד
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 עטרַאה עסיורג טימ טקעדַאב זיא קע ןוא רעּפרעק רעייז סָאװ ,רעסע

 יװ ,ערעדנא יד רעביא ענייא ןעניל עכלעוו ,ןעּפוש עגידנרָאה

 | .ךַאד ַא ףיוא ןעלדניש
 "אב רעכלעוו ,ןייווש-דרע רעד ךיז טניפעג ַאקירפַא-ריז ןיא

 טרהענ רע ךיוא .תויח ןעטַאטנערע יד ןופ גנונדרָא רעד וצ טננאל

 ,לעגענ-בָארג עקרַאטש טָאה ןייווש-דרע רעד .ןעטקעזניא טימ ךיז

 ,רָאה טימ טקעדַאב זיא רעּפרעק ןייז ,דרע יד טבָארג רע עכלעוו טימ

 עגנאל ןוא קונש ןעכילנהע-ןייווש א טימ ,ּפָאק ןעגנַאל ַא טָאה רע

 | .ןערעיוא עטלעטשענפיוא
 ןערעוו עכלעוו ,תויח-גיוז יד ןופ גנונדרָא יד ---. שיפילַאוװ יד

 ,ךיז ןיא ןײרַא טמהענ "שיפ-לאוו, ןעמָאנ םעד טימ טנעכייצַאב

 גידנעקוק טינ .היק-םי יד ןוא םירזח-םי יד ,ןעניפלעד יד ךיוא

 -רעסיוא רעייז ןיא ןענייז תויח עטנעכערעגסיוא יד סָאװ ,םעד ףיוא

 -רעסַאװ עגידנעטשלָאפ ןענייז ןוא שיפ וצ ךילנהע ןהעזסיוא ןעכיל

 שיפ-לאוו יד .תויח-גיוז סַאלק םעד וצ ךָאד ייז ןערעהעג ,תויח

 רנענוי רעייז ןיא ךיז ןערהענ עכלעוו ,רעדניק עגידעבעל ןערעבעג

 םערַאװ ןעבָאה ייז ,ןעניוז ייז סָאװ ,רעטומ רעייז ןופ ךלימ םעד טימ

 עשיטסירעטקאראכ עֶלַא טָאה םזינַאגרָא רעצנאנ רעייז ןוא טולב

 .תויח-גיוז יד ןופ םינמס

 ןעבעל עכלעוו ,תויח-ניוי יד ןייא ןעלייט ןעגָאלָאָאז ערעדנא

 וצ | ע ע צ ַא ט ע צ ןיא :ןעגנונדרָא ייווצ ןיא רעסַאװ ןיא

 ןיא ןוא ,םירזח-םי ןוא ןעניפלעד ,שיפ-לַאװ יד ןעננאלאב סע עכלעוו

 -טּפיוה רעד .היק-םי יד ןעגנאלאב סע עכלעו ֹוצ ,ןע נע ריס

 טהעטשַאב ןענעריס יד ןוא ןעעצַאטעצ יד ןעשיווצ דיישרעטנוא

 ןערהענ ייז) ,תויח עדנעסע-שיילפ ןענייז עטשרע יד סָאװ ,םעד ןיא
 עטייווצ יד דנערהעוו ,(תויח םי ערעדנַא טימ ןוא שיפ טימ ךיז

 ערעדנַא טימ ןוא זָארג-םי טימ ךיז ןערהענ ייז) ,רעירָאטעגעװ ןענייז

 היק-םי יד ןירַא ןעמהענ רעבָא ןעגָאלָאָאז עטסיימ יד .(ןעסנירג

 .שיפ-?אוו ןופ גנונדרָא רעד ןיא

 רעד ;םינימ ייווצ זיולב טציא ןעריטסיזקע היק-םי יד ןופ

 םעד ייב טבעל סוטַאנָאמ רעד ."גנַאנוד , רעד ןוא ?סוטַאנָאמ ,

 ,אקירפַא ןופ גערב ברעמ םעד ייב ןוא ַאקירעמַא ןופ גערב חרזמ

 ןעשידניא םעד ןופ ןענערב יד ייב טבעל גנָאנוד רעד דנערהעוו

 היק-םי יד .ןעילַארטסיױא ןופ גערב ןופצ םעד ייב ןוא ןַאעקָא

 טכיירגרעד סוטאנאמ רעד .תויח עטרעּפמולעגמוא עסיורג ןענייז
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 ןופ יוט םעד טקעל ןוא טכורפ טימ ןוא רעטעלב טימ ךיז טרהענ יז

 .קנורט רהיא סלַא רעמיוב יד

 ןילב טָאה עכלעוו ,היח-ליופ ַא ךיז טניפעג ןעיליזַארב ןיא

 .סופ ןעדעי ןיא לעגנענ יירד

 זיולב ךיז ןעניפעג ייז --- .(ןעלידַאמרַא) תויח רעצנַאּפ יד
 עכלעזַא טימ טקערַאב ןענייז תויח עגיזָאד יד .אקירעמַא-דיז ןיא

 ןופ עטסיימ יד .סרעצנאּפ רעדָא ןעטַאלּפ עגידנערָאה עטרַאה

 רעצנאג רעייז סָאד ,ןעהיצפיונוצ ױזַא ךיז ןענעק סעיצעּפס ערעייז
 .ןעטַאלּפ-רעצנאּפ ערעייז ךרוד טצישעג גידנעטשלָאפ זיא רעּפרעק

 ןענעק ייז עכלעוו טימ לעגענ עקראטש ןעבָאה ןעלידַאמרַא יד

 ךיז ןעכַאמ ייז ואוו ,דרע רעד ןיא ןעליוה ןוא רעכעל ןעבָארגסױא
 ןעבָאה ייז ,טינ ייז ןעבָאה רענהייצ-דיינש ןייק .ןעטסענ ערעייז

 .רעסע סעקשַארומ רעד -- .8 ננונכייצ

 -עּפס עכנַאמ ייב .להָאצ עסיורג רהעז א ןיא רענהייצ-קַאב זיולב

 זײּפש-טּפיוה רעייז .טרעדנוה זיב ?הָאצ יד טכיירנרעד סעיצ

 .ןעגנאפ ייז עכלעוו ,ןעטקעזניא ןופ טהעטשַאב

 ןעבָאה ,ַאקירעמַאדדיז ןיא ןעבעל עכלעוו ,רעסע-סעקשארומ יד = |
 טימ טקעדַאב זיא רעּפרעק רעייז .רענהייצ ןייק טינ ןעצנאג ןיא

 טימ ךילכעזטּפױה ךיז ןעזייּפש ייז .קע ןעגנאל ַא ןעבָאה ןוא רָאה

 ,עננאל רעייז גידנעקעטשסיורַא ,ןעגנאפ ייז עכלעוו ,סעקשַארומ

 א ןיא ןעכָארבעגניירא ךיז ןעבָאה ייז יו םעדכאנ ,גנוצ עגיּפעלק

 .טסענ סעקשַארומ

 -סעקשארומ גנוטַאג ַא ךיז טניפעג ַאקירפַא ןיא ןוא עיזַא ןיא



 .(ןויבצ) ןַאמּפָאה .ב .רד 306

 ןענעװַאב דרע רעד ףיוא .ןעטנוא ךָאנ ןעגנאהענּפָארַא סרעּפרעק

 רעד ןופ ּפָאק רעד .םַאזננַאל ןוא טרעּפמולענמוא רהעז ךיז ייז

 עּפלַאמ א ןופ ּפָאק םעד וצ ךילנהע זיא ןוא דנור זיא זיח-ליופ
 עניילק ןוא ןעניוא עניילק ,ליומ םעניילק ַא טָאה יז .(ענאיזעבא)
 רענהייצ-קַאב עדנור ףניפ ןופ טהעטשַאב סיבעג רהיא ,ןערעיוא

 .טינ ןעצנאג ןיא יז טָאה רענהייצ-דיינש ןייק ,הייר רעדעי ןיא

 ּפָא ךיז ןעגעל עכלעוו ,רָאה עגנאל טימ טקעדַאב זיא רעּפרעק רהיא

 רָאה יד ךיז ןענעל תויח עטסיימ יד ייב) ןעקור םוצ ךיוב ןופ

 גנאל-ןעדנוטש טגנעה ,ליופ רהעז זיא יז .(ךיוב םוצ ןעקור ןופ ּפָא

 ךיז טינ ןוא ּפָארַא רעּפרעק ן'טימ םיוב ןעכיוה א ןופ גייווצ ַא ףיוא

 רהיא ךיוא טמַאטש טייקליופ רעסיורג רהיא ןופ .טינ רהיר ַא

 טנידייטראפ אנוש ַא ןֹופ ףירגנא םעד ןעגעג ."היח-?יופ , ןעמאנ

 רעפיירגנא רהיא םורַא טּפאכ יז סָאװ ,טימרעד היח-?יופ יד ךיז

 ןוא רעּפרעק רהיא וצ טסעפ וצ םהיא טקירד ,סיפ ערהיא טימ

 סיוא ךיז טנעכייצ היח-ליופ יד .געט ערערהעמ ױזַא םהיא טלַאה

 עננאל א ןעבעל ןעק יז .טפארק-סנעבעל רעסיורג סרעדנוזַאב ַא טימ

 .ןעדנואוו עטסכילרהעפעג יד ןעטלאהסיוא ןעק ןוא ,ןעסע ןהֶא טייצ

 ב2ײ- בג,

 .(ַאלידַאמרַא) היח רעצנַאּפ עגיפיירטשדיירד יד --- .197 גנונכייצ
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 סָאד יו ,רענהייצ יד ייז ייב טינ ךיז ןעטייב סע ,דנענוי רעד ןיא
 -נעצ ןייק .תויח-גיוז עטלעקיווטנע רעכעה יד ייב לַאפ רעד זיא

 רענייק טָאה (רענהייצ עפראש עטשרעדָאפ) רענהייצ-דיינש עלַארט
 ,רענהייצ-דיינש טּפיוהרעביא טָאה גנוטַאג ןייא זיולב .ייז ןופ טינ
 .טינ ןעצנאג ןיא ייז ןעבָאה עגירביא יד

 ,ןעּפורנ-טּפיױה ייווצ ןיא טלייטעגנייא ןערעוו ןעטַאטנעדע יד
 טרהענ עּפורג ןייא .ךיז ןערהענ ייז עכלעוו טימ ,ןעזייּפש יד טיול

 עטייווצ יד ןוא ,ןעטכורפ טימ ןוא ךעלמיוב עגנוי ,זָארג טימ ךיז

 יד ןעננאלאב עּפורג רעטשרע רעד וצ .ןעטקעזניא טימ -- עּפורג
 יד -- עּפורנ רעטייווצ רעד וצ ןוא ,(ןעדָאּפידַארב) תויח-ליופ
 .רעסע סעקשארומ יד ןוא (ןעלידאמרא) תויח ועצנאּפ

 -דיז ןופ רעדלעוו-רוא יד ןיא ןעבעל ייז --- .תויח:ליופ יד
 ערעייז .רעמיוב ףיוא ןעבעל וצ טסאּפעגוצ ןענייז ןוא ַאקירעמַא
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 .היח ליופ יד -- .196 ננונכייצ

 , ירַאד ךיז ןענעק ייז ןוא ?לעגענ ענעגיובעג ,עגנאל רהעז ןעבָאה סיפ

 ערעייז טימ ,רעמיוב ןופ ןעגייווצ יד ףיוא ןעגעװַאב יירפ ץנאג 'ועב
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 -ּפא ןא ,טייצ-סגנורָאּפ רעד רעסיוא ,טבעל סע ןוא ,טכורפ טימ

 .ןעבעל םאזנייא ,טרעדנוזעג

 ןיא סמוסָאּפָא יד ןופ סעיצעּפס ערערהעמ ןַארַאפ ןענייז סע

 תובקנ יד סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ ןיא עיצעּפס ןייא .ַאקירעמַא

 עניילק יד .ןעקור רעייז ףיוא רעדניק עגנוי ערעייז ןעגָארט

 טימ ןָא ךיז ןעטלַאה ןוא ןעקור סרעטומ רעייז ףיוא ןעניל ךעל'היח

 "מ רעייז םורַא טהערדעגמורַא ןענייז עכלעוו ,ךעלקע ערעייז

 .קע סרעט

 טרעוו "ןעטַאטנעדע , ןעמָאנ םעד טימ -- .ןעטַאטנעדע יד
 ןענייז רענהייצ סנעמעוו תויח-ניוז יד ןופ גנונדרָא יד טנעכייצַאב

 ןעצנאנ ןיא ייז טלהעפ סע רעדָא טלעקיווטנע נידנעטשלָאפ טינ

 "הייצ ןהֶא טניימ ןייטאל ןיא *ָאטאטנעדע , טרָאװ סָאד .רענהייצ

 טסאּפענוצ טוג ןעצנאנ ןיא טינ ןעמָאנ רעד זיא ךילטנענייא .רענ

 ,ןעפורעג םהיא טימ ןערעוו עכלעוו ,תויח יד ןופ גנונדרָא רעד וצ

 גנונדרָא רעניזָאד רעד ןופ (םינימ) ןעננוטַאנ ייווצ זיולב לייוו

 -הייצ אי ןעבָאה ענירביא יד דנערהעוו ,רענהייצ ןייק טינ ןעבָאה

 יר ייב יו טלעקיווטנע טונ ױזַא טינ זיולב ייז ייב ןענייז ייז ,רענ

 ןעמאנ רעד ןיוש זיא ױזַא רעבָא ,תויח-ניוז םינימ ערעכעה ערעדנא

 .ןעבילבעג זיא ןוא ןערָאװעג ןעמונעגנָא

 -רעצנאּפ יד ןעגנאלַאב ןעטַאטנעדע יד ןופ גנונדרָא רעד וצ

 -עטקאראכ רעייז .תויח-?יופ יד ןוא רעסע-סעקשארומ יד ,תויח

 ,טקרעמַאב ןיוש יו ,רענהייצ ערעייז סָאװ ,זיא ןעכייצ רעשיטסיר

 ןענייז טשרע רעלַא וצ .טלעקיווטנע נידנעטשלָאפ טינ ןענייז
 ןופ רענהייצ יד .עילַאמע ןייק טימ טקעדַאב טינ רענהייצ ערעייז

 ןַא ןופ :ןעלייט יירד ןופ ןעהעטשַאב תויח-ניוז ערעכעה יד

 ,ףָאטש רעכילבלעג-סייוו רעדָא רעסייוו רעטרַאה רהעז ַא) עילַאמע
 -ןייב רעד) ןיטנעד ןופ ,(טקעדַאב ןענייז רענהייצ יד ןעכלעוו טימ

 א) עּפלוּפ יד ןוא ,(עילַאמע רעד רעטנוא ךיז טניפעג סָאװ ,ףָאטש
 ןוא רענהייצ יד ןופ ?לח םעד ןיא ךיז טניפעג עכלעוו ,עסַאמ עכייוו

 .(רענהייצ יד ןופ ךעלרעדָא-טולב ןוא וורענ םעד ןופ טהעטשַאב

 -ַאב טינ ןענייז תויח ןעטַאטנעדע יד ןופ רענהייצ יד סָאװ רעסיוא

 גידנעטשלָאפ ןייק טינ ךיוא ייז ןעבָאה ,עילַאמע ןייק טימ טקעד

 דנור ךילנהעוועג ןענייז רענהייצ ערעייז .ןעלצרָאװ עטלעקיווטנע

 ייז .ערעדנא יד ןופ ענייא טלײטעגּפָא ,טסייה סָאד ,רעטיש ןוא

 סױרַא ייז טסקאוו סָאװ ,רענהייצ עטשרע יד ייב רעמיא ןעביילב
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 -ייב עשירַאטעגעװ יד ןופ ּפיט רעשיטסירעטקַארַאכ רהעז ַא
 .ןעילַאטיא ןיא ןעבעל עכלעוו ,"ןערעגנַאלאפ , יד ןענייז תויח-לעט

 -לעקיו עגנַאל טימ ךעל'היח עניילק ןענייז ייז ןופ עטסיימ יד

 ףיוא ןעבעל ייז .(ןעלקיוופיונוצ ךיז ןענעק עכלעוו ,ןעקע) ןעקע
 -נייווצ עגנַי ןוא רעטעלכ ,זָארג טימ ךיז ןעזייּפש ןוא רעמיוב
 -הילפ , סָאד ךיוא טגנַאלַאב ןערעגנַאלַאפ עניזָאד יד וצ .ךעל

 בלַאפ-טיוה ַא טָאה סָאװ על'היח ןיילק ַא זיא סע ."על'היח

 ףליה רעד טימ ןוא ,סיפ עטשרעטניה ןוא עטשרעדָאפ יד ןעשיווצ
 ןייא ןופ ןעגנורּפש עסיורג ןעכַאמ סע ןעק טיוה רעניזָאד רעד ןופ
 ןיא .ןעהילפ טלָאװ יז יו סיוא טהעז סע ןוא ,ןעטייווצ םוצ םיוב

 .טגנירּפש יז רָאנ ,טינ יז טהילפ רעבָא טייקכילקריוו רעד

 ; םוסָאּפָא רעכילנעוועג ַא ,סטכער) .סמוסָאּפָא --- .195 גנונכייצ
 .(ןעקור ן'פיוא רעדניק יד טגָארט סָאװ ,םוסָאּפָא ןַא ,סקניל

 -ַאקירעמא סָאד טננאלאב תויח-לעטייב עדנעסע-שיילפ יד וצ

 -עסערג ןוא ערענעלק ערעדנַא הייר עצנַאנ ַא ןוא םוסָאּפָא רענ

 ַא ןיא םוסָאּפֶא רענַאקירעמַא סָאד .ןעילַארטסױא ןיא תויח ער !

 -יר ,ןעגנַאל א טימ ,ריִלָאק ןעכילבלעג-סייוו א ןופ על'היח ןיילק

 טבעל סע .ץַאר ַא וצ ךילנהע ?עיפ ךילרעּפרעק זיא ןוא קע םענ

 סע טלַאה גָאט ייב .אקירעמא ןופ ןעדנענעג עמיראוו יד ןיא

 סיורא סע טהעג טכאנ ייב ןוא רעמיוב ןופ רעכעל ןיא ףיוא ךיז

 ןוא ןעלצראוו טימ ,ןעלגיופ טימ ךיז טרהענ סע .זייּפש ןייז ןעכוז
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 -עזיר יד .רעגידעגנירּפש ַַא רעבירַאד זיא גנאג רעייז .עטש

 ןעבָאה ,סופ סקעז רעביא ןופ ךיוה א ןעכיירגרעד עכלעוו ,סוראגנאק

 ייז ןעוו ,ךיז ןעציטש ייז ןעכלעוו ףיוא ,קע ןעקראטש א ךיוא

 ערעייז ןופ ףליה רעד טימ .גנורּפש ןערעסערנ א ןעכאמ ןעליוו

 ףיוא ,קע ןעגיטפערק רעייז ןוא סיפ עטשרעטניה עקראזנש ,עננאק

 עדנעשאררעביא ןעכאמ סוראגנאק יד ןענעק ,ךיז ןעציטש ייז ןעכלעוו

 עכלעזַא ייז ןעכַאמ טנלָאפראפ ןערעוו ייז ןעוו .ןעגנורּפש עסיורנ

 רעטסלענש רעד יו דניוושעגנ ױזַא ןעפיול ןוא ןעגנורּפש עסיורג
 .דרעפ

 .ןרַאגנַאק ַא -- .194 גנונכייצ

 ךיז ןעלייט ,ןעילַארטסיױא ןיא ןעבעל עכלעוו ,סורַאגנאק יד
 יוװ סיורנ ױזַא זיולב ןענייז ייז ןופ עכנאמ .סעיצעּפס ערערהעמ ןיא

 סעקינראטסוק ןיא ןעטסענ ערעייז ךיז ןעכאמ ייז .סעקילָארק
 טימ רעדָא זָארנ טימ ךיז ןעזייּפש ןוא (ךעלמיוב עניילק עטכידעג)
 -אגנאק ןאראפ ךיוא ןענייז סע .,רעמיוב ןופ ךעלגייווצ עגנוי יד

 ,רעמיוב ףיוא ערעייז טייצ עטסיימ יד ןעגניירבראפ עכלעוו ,סור
 סוראננאק רעמיוב יד וצ ."סוראגנאק רעמיוב , ןעפורעג ןערעוו ייז

 ןענייז סיפ עטשרעדָאפ ענייז .רעב-וראננאק רע" ךיוא טננאלאב
 טימ דנעה סלַא ןעכיורבעג ייז ןעק רע זַא ,טעדליבענסיוא ױזַא
 יד ןופ ןענייווצ יד ףיוא ןָא ךיז טגנעה ןוא טרעטעלק רע עכלעוו

 טָאה רע .טייצ ןייז ןופ עטסיימ יד טגניירבראפ רע ואוו ,רעמיוב
 עטכידענ עצרוק טימ טקעדַאב זיא רעּפרעק ןייז ןוא קע ןייק טינ
 ןעכוז סיױרַא טהעג רע ,היח-טכאנ א זיא רעב-וראגנאק רעד .רָאה
 .רע טהור גָאט ייב דנערהעוו ,טכאנ ייב זייּפש ןייז
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 רהיא ןעקעטשסױורַא ןעק היח יד עכלעוו ךרוד ,דנע םייב גנונפע

 "ומ טננאפ יז רעכלעוו טימ ,גנוצ עניּפעלק ןוא עמאזניוב ,עגנאל
 רעד טינ טָאה רענהייצ ןייק .ןעטקעזניא ערעדנא ןוא סעקשַאר

 ,ןענַאנרָא ערעדנא ןייק טינ ךיוא טָאה רע ןוא קישזָאי סעקשַארומ

 -ָאה סיפ ענייז .רענהייצ ןופ ץַאלּפ םעד ןעמהענראפ ןעלָאז עכלעוו

 -בָארג עקרַאטש טימ טגרָאזַאב ןענייז עכלעוו ,רענניפ ףניפ וצ ןעב

 ךיז טכאמ רע ואוו ,דרע רעד ןיא ןעליוה ןעבָארנוצסיױא ,לעגעג

 רָאה עניכעטש עטרַאה טימ טקעדַאב זיא לעפ ןייז .טסענ ןייז

 רהעפעננוא זיא רע .קישזָאי א יװ ,ןעלדָאנ עניציּפש טימ ןוא

 עגידעבע? ןייק טינ טרעבעג הבקנ יד .גנעל יד סופ ןעבלַאהטרעדנָא

 -טיוה א ןיא ןײרַא טמענ יז עכלעוו ,רעייא טנעל יז רָאנ ,רעדניק

 ןיא ןערעוו ייז ואוו ,ךיוב רהיא רעטנוא ךיז טניפעג עכלעוו ,לעטייב
 .טהירבענסיוא טייצ רעצרוק ַא

 ערעכעה ַא סאווטע -- .(ןעילאיּפוסראמפ) תויח:לעטייב יד
 רָאפ ךיז טימ ןעלעטש תויחדניוז יד ןופ גנולקיווטנע רעד ןיא עפוטש
 ןעפורעג ןערעו ייז יו ,"ןעילאיּפוסראמ , רעדָא ,תויח-לעטייב יד
 -עג ןעמאנ רעייז ןעבָאה ייז .ןעמָאנ ןעכילטפאשנעסיוו רעייז טימ

 ןעבָאה תויח עניזָאד יד ןופ תובקנ יד סָאװ ,םעד בעילוצ ןעגָארע

 -יפענ סע ואוו ,(םויּפוסראמ) לעטייב-טיוה ַאזַא ךיוב רעייז רעטנוא

 ןעטלַאה ייז ואוו ןוא ,ןעזירד-ךלימ ערעייז ןופ ןעלּפָאנ יד ךיז ןענ

 .רעדניק-גיוז עניילק ערעייז

 נידנעטשלָאפ ןערָאבעגנ ןערעוו תויח-?עטייב יד ןופ רעדניק יד

 .טעקַאנ ןוא דנילב ,ןיילק ןענייז ייז .טלעקיווטנענוא ןוא זָאלפליה

 ייז טגָארט ןוא ?עטייב-טיוה רהיא ןיא ןיירא ייז טנעל רעטומ יד

 וצ ןיילַא גיהעפ ןערעוו ןוא סיוא ןעסקאוו ייז זיב ךיז טימ ןעטרָאד

 .וייּפש רעייז ךיז ןעגרָאזַאב

 סנירג) רעירַאטעגעוװ ןיא טלייטעגננייא ןערעוו תויח-לעטייב יד

 -ָאה רעירָאטעגעװ יד .רעסע-שיילפ ןיא ןוא (עדנעסע טכורפ ןוא
 עטיירב ןעבָאה ייז רעבָא רענהייצ-ןעגיוא עגיציּפש ןייק טינ ןעב

 -טנע טוג ןעבָאה רעדיוו רעסע-שיילפ יד .ןעייק םוצ רענהייציקַאב

 רענהייציקַאב ערעייז דנערהעוו ,רענהייצ-ןעגיוא עניציּפש עטלעקיוו

 .ןעייק םוצ טסאּפעגוצ טינ ןוא ןיילק ןענייז

 סוראגנאק יד ןענייז תויח-לעטייב עשירַאטעגעװ יד ןעשיווצ

 סָאװ ,טימרעד סיוא ךיז ןענעכייצ סוראגנאק יד .עטסעטנאקאב יד

 -רעדָאפ יד יו רעגנעל דנעטיידַאב ןענייז סיפ עטשרעטניה ערֶעייז



 .(ןויבצ) ןַאמּפָאה .ב .רד 31(

 ְלָאצ ןעבלאה א רהעפעגנוא ןופ ,ץכאלָאש ןעכייוו א טימ ייא ןייא
 םורַא טייצ רעצרוק א ןיא טמוק סע רעכלעוו ןופ ,גנעל יד (שטניא)

 ךלימ םעד טימ ךיז טרענ סָאװ ,על'היח ןעפלָאהַאבנוא ןיילק ַא סיױרַא

 ןעצראטש היח-לעבָאנש רעד ייב ןעזירד-ךלימ יד .רעטומ רהיא ןופ
 ייז רָאנ ,תויח-גיוז עטסיימ יד ייב יוװ ,רעטייא ןַא יו סױרַא טינ
 .ךיוב ןופ ?עפ םעד טימ חטש ןייא ןיא ןעניל ןוא ךאלפ ץנאג ןענייז

 -יינ סָאד עכלעוו ןופ ,ןעלּפָאנ ןייק טינ ךיוא ןעבָאה ןעזירד-ךלימ יד

 ןַא ןאראפ ןיולב זיא סע .ןעניוז ןענעק לָאז על'היח ענערָאבעג
 טאטשנא ךלימ יד טקעל על'היח גנוי סָאד רעכלעוו ןופ גנונפע
 .ןעגיוז וצ

 (גנונפע ןייא טימ תויח) ןעמערטָאנָאמ יד ןופ גנונדרָא רעד וצ

 -סיוא ןיא טבעל רעכלעוו ,קישזָאי סעקשארומ רעד ךיוא טגנאלאב

 ,קונש םעניד ןעננאל א טָאה קישזָאי סעקשארומ רעד .עילַארט
 עניילק א זיולב טָאה ןוא לעפ טימ טקעדַאב ןעצנאג ןיא זיא רעכלעוו

62 6.: 

 יד עו עי י-ה 14 ' 214
 יז יא

 : .היח לעבָאנש עשילַארטסיוא יד -- .199 גנונכייצ
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 ןערעוו ןעבירשַאב ןעלעוו ָאד עכלעוו ןופ ,סעיצעּפס ןוא ןעגנוטַאג

 .עשיטסירעטקאראכ עטסיימ יד זיולב

 *גיוז יד ןופ גנונדרָא עטסגירדינ יד -- .היח - לעבַאנש יד
 יד טננאלאב סע עכלעו וצ ,ןעמערטַאנַאמ יד ןענייז תויח
 .היח-לעבָאנש

 סננאגרעביא ןַא סלא ןערעוו ןעמונעגנָא ןעק היח-לעבָאנש יד

 -לעבָאנש יד .תויח-ניוז יד וצ ?עניופ ןוא ןעליטּפער יד ןופ עפוטש
 ןופ םינמס ענעכָארּפשעגסיױא קראטש עכנאפמ טייז ןייא ןופ טָאה היח
 טָאה טייז רערעדנא רעד ןופ דנערהעוו ,ל?יטּפער רעדָא לעניופ ַא
 טָאה היח-לעבָאנש יד  .היחיניוז א ןופ םינמס עטסניטכיוו יד יז
 -ַאגרָא רעכילרעניא רהיא ןוא רָאה טימ ןעסקאוואב זיא ,סיפ רעיפ
 ערעדנא עלַא ייב יװ ױזַא ןעלייט עטסניטכיוו ענייז ןיא זיא םזינ

 א יװ רעייא טגעל ,לעבָאנש-לעטנע ַא רעבָא טָאה יז .תויחיניוז
 ןופ סרעגניפ יד ןעשיווצ טיוה-םיווש ַא טָאה ,ליטּפער רעדָא ?עניופ
 -רעטניה רהיא ןיא גנונפע ןייא זיולב טָאה ןוא סיפ עטשרעדָאפ יד

 טנידנע גנונפע רעד ןיא .ןעלניופ ייב לַאפ רעד זיא סָאד יװ ,בייל
 ערהיא יז טנעל גנונפע רעבלעז רעד ןופ ןוא עקשיקיזייּפש רהיא ךיז

 טמוק ןופרעד .(הנתשה) ןירוא רהיא סױרַא ךיוא טזָאל ןוא רעייא

 סע .ןעמוקַאב טָאה גנונדרָא יד סָאװ ,"ןעמערטאנאמ , ןעמָאנ רעד

 .גנונפע ןייא טימ תויח טניימ
 טבעל יז .עילַארטסיױא ןיא ךיז טניפענ היח-לעבָאנש יד

 סיוא טבָארנ יז ואוו ,סערעזָא רעדָא ןעכייט ןופ סעגערב יד ייב
 רעד .טסענ רהיא טכאמ יז עכלעוו ןיא ,ןעליוה עטהערדעג עגנאל

 .(ארדיוו) רעטא ןַא ןופ יו ךילנהע זיא היח לעבָאנש רעד ןופ רעּפרעּק
 יד .קע ןעגנירָאה ,ןענישטַאלּפ ,ןעטיירב א ןוא לעפ עניורב א טָאה יז

 ןעבָאה ייז סָאװ ,טימרעד תובקנ יד ןופ ךיז ןעריישרעטנוא םירכז
 ןיא .ןעלניופ עכנאמ יװ ױזַא ,סיפ עטשרעטניה יד ףיוא ןערָאּפש

 ייז טרילרַאפ יז רעבָא ,רענהייצ היח-לעבָאנש יד טָאה דנעגוי רעד

 עכלעוו ,ןעטאלּפ עגידנרָאה ייווצ ץַאלּפ רעייז ףיוא טמוקַאב ןוא ךיג
 רעד ייב זיא ךרַאמ רעד .זייּפש רהיא ןעלָאמוצ וצ רהיא ןענעיד

 ןערעיוא עכילרעסיוא ;טלעקיווטנע .גינעוו ןוא ןיילק היח-לעבָאנש
 רעכעלזָאנ ערהיא ןוא ,ןיילק ןענייז ןעניוא ערהיא ;רהיא ןעלהעפ
 יד .לעבָאנש רהיא ןופ לייט ןעטשרעדָאפ םעד ןיא ךיז ןעניפעג

 רנעטיידַאב ,סויזלעצ דַארג 25 זיא רעּפרעק רהיא ןופ רוטארעּפמעט

 סיוא טנעל הבקנ יד  .תויח-ניוז ערעדנא עלַא ייב יוװ ,רעגירדיג



 .(ןויבצ) ןאמפָאה .ב .רד 308

 זיא עכלעוו ,ייא ןופ טקיּפעגסױרַא טשרע ךיז טָאה סָאװ ,לעטנע

 רעסַאװ ןיא ךיז טפרַאו ,ןהוה ַא ןופ ןערָאװעג טהירבעגסיוא
 טמיטשַאב תויחזניוז יד ןופ ןעננולדנאה יד ןערעוו ױזַא ,ןעמיווש

 עדנעטיידַאב ַא רעבָא .ןעטקניטסניא ענערָאבענטימ ערעייז ןופ
 ייז .דנאטשראפ ןוא ?כש סױרַא ךיוא ןעזייוו תויח-ניוז ?הָאצ

 'ןעקנעדעג ייז זַא ,גנורהאפרע ןופ ןענרעל ייז זַא ,סױרַא ןענייצ
 ןענעק ייז זַא ,עסילש ןעהיצ ןוא ןעטכַארט ייז זַא ,ןעגנוריסַאּפ

 -םיוא-טסבלעז זיב ןעבעגרעביא ןוא יירט ןייז ,ןעסַאה ןוא ןעבעיל

 .שירעטערראפ ןוא שלאפ ןייז ךיוא ןענעק ןוא גנורעפּפָא

 ןוא ,ןעגנונדרָא ףלעווצ ןיא טלייטעגנייא ןערעוו תויחיניוז יד

 ,סעילימַאפ עהייר עצנַאג ַא ןיא טלייטעגנייא טרעוו גנונדרָא עדעי

 .חיח-גיוז ַא ןופ ןעגנול ןוא ץרַאה סָאד (1 -- .199 גנונכייצ
 .היחיגיוז ַא ןופ םעטסיס-סגנואיידראפ סָאד (2 .לעגרָאג רעד ,א
 יד ,ד ;עקשיק עצרוק יד ,ג ;ןעגָאמ רעד ,ב ;(דנולש) טשו רעד ,א
 םוטקער ןיא עקשיק רעגנַאל רעד ןופ גנורעדנערַאפ יד ,ה ;עקשיק עגנאל
 .(ביילרעטניה ןופ גנונפע)
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 ךיוב ןופ ?לח רעד .(לעפ-ךרעװצ) םגַא רפ ַאיד ןעפורעגנָא

 יד ,ץלימ םעד ,רעבעל םעד ,סעקשיק יד ,ןעגָאמ םעד טלַאהטנע

 טלַאהטנע ןעטסַאקטסורב רעד .ןענַאגרָא ערעדנא ןוא ןערעיג

 ַאזַא ןיא טניל ץרַאה סָאד .ןעננול יד ןוא ץרַאה סָאד ךילכעזטּפױה

 -ַאקרעטנוא ייווצ ןוא ןערעמַאקרָאפ ייווצ טָאה ןוא לעטייבדטיוה

 -רעטנוא ןייא ןוא רעמַאקרָאפ ןייא טָאה ץרַאה ןופ טייז עדעי ,ןערעמ

 ךרוד ןעדנובראפ ערעדנא יד טימ ענייא ןענייז עכלעוו ,רעמַאק

 -נייא ױזַא ןענייז ךעלקעד יד .ךעלקעד טימ טגרָאזַאב ,ןעגנונפע

 -רעטנוא ןיא רעמַאקרָאפ ןופ ןהענ ןעק טולב סָאד זַא ,טכירענ

 .רעמַאקרָאפ ןיא רעמַאקרעטנוא ןופ טינ רעבָא רעמַאק

 : ןפוא ןעדנעגלָאפ םעד ףיוא רָאפ טמוק עיצַאלוקריצ טולב יד

 ן'כרוד גידנעהעגכרוד ןיירנוא ןערָאװעג זיא סָאװ ,טולב ןערעדָא סָאד

 ןיא ןיירא טהענ ןוא ןעצרַאה םוצ קירוצ םוא ךיז טרהעק ,רעּפרעק
 םעד ןיא ןײרַא טהענ סע ןענַאװ ןופ ,רעמַאקרָאפ ןעטכער םעד

 א ךרוד טולב סָאד טהעג ןעטרָאד ןופ .רעמַאקרעטנוא ןעטכער

 יד וצ "עירעטרא ןעננול , יד ןעפורעג טרעוו סָאװ ,רעדָא ןעסיורג

 טרעוו ןוא טפול רעד טיִמ גנורהירַאב ןיא טמוק סע ואוו ,ןעגנול

 סָאד .טלַאהטנע טפול יד סָאװ ,ףָאטש-רעיוז םעד ךרוד טגיניירעג

 .חייר עצנאג א ךרוד ."טולב עירעטרא, ןעפורעג ןַאד טרעוו טולב

 ןוא ןעצרַאה םוצ קירוצ םוא טולב סָאד ךיז טרהעק ןערעדָאדךןעגנול

 טהעג סע ןענַאװ ןופ ,רעמַאקרָאפ ןעקניל םעד ןיא ןיירַא טהעג

 -רעטנוא ןעקניל םעד ןופ .רעמַאקרעטנוא ןעקניל םעד ןיא ןיירַא

 טרעוו סָאװ ,רעדָא ןעסיורגנ .א ןיא ןיירא טולב סָאד טהענ רעמַאק

 רעביא ךיז טיירּפשראפ סע ןענַאװ ןופ ַא ט ר ָא ַא ןעפורעג

 .רעּפרעק ןעצנאנ םעד

 רהעמ ןוא ערעסערג ןעבָאה ,טקרעמַאב ןיוש יװ ,תויח-ניוז יד

 ,תויח ןופ ןעסַאלק ערעדנא עלַא יד יװ ,ןעריהעג ערעטלעקיווטנע

 ךיז ןענעכייצ ייז ןוא ,טציא זיב ןערָאװענ ןעבירשַאב ןענייז עכלעוו

 יד ןיא זַא ,תמא זיא סע .?כש רעייז טימ רהעמ סיוא רעביראד

 -ַאב תויח-ניוז יד ןופ ןעננולדנאה יד ךיוא ןערעוו עלעפ עטסיימ

 רעייז ףרוד טינ ןוא ןעטקניטסניא ענערָאבענטימ ערעייז ןופ טמיטש

 -סקעז עשירטעמיס ערעייז ןעכאמ ןענעיב יד יװ טקנוּפ .לכש

 -ניא םענערָאבענטימ רעייז ךרוד ךעלעטסעק ענעסקַאװ עניטנַאק

 ןעטסענ ערַאברעדנואוו ערעייז ןעיוב סעקשַארומ יד יו ,טקניטס

 עגנוי סָאד יו טקנוּפ ןוא ןעירעלַאנ ןוא ןעסַאנ ענעדישראפ יד טימ
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 ערעדנַא ייב ,דנענוי רעד ןיא סיוא ייז טסקַאװ סע עכלעוו ,רענהייצ

 עטשרע יד .רעטלע ןערעוו ייז ןעוו ,רענהייצ יד ךיז ןעטייב רעבָא

 ,"רענהייצ-ךלימ , ןעפורענ ןערעוו ,סױרַא ןעלַאפ עכלעוו ,רענהייצ

 ענידנעטשַאב ןעפורעג ןערעוו ,ייז ךָאנ סיוא ןעסקאוו סָאװ ,יד ןוא

 :ןעלייט רעיפ ןיא טלייטעגנייא ןערעוו רענהייצ יד .רענהייצ

 -ןעטייז עגיציּפש יד) רענהייצ-ןעניוא ,(עטשרעדָאפ) רענהייצ-דיינש
 -ָאמ ןוא (רענהייצ-קַאב עטשרעדָאפ) ןעטַאדיּפסוקיב ,(רענהייצ
 .(רענהייצ-קַאב עטשרעטניה) ןערַאל

 -עגּפָא גידנעטשלָאפ תויחיניוז יד ייב זיא ךיוב ןופ ?לח רעד

 טרעוו סָאװ ,דנאוו-שיילפ א ךרוד ןעטסַאק-טסורב םעד ןופ טלייט

 ּייּב עיצַאלוקריצ-טולב רעד ןופ םַאוגַאיד ַא (1-- .191 ננונכייצ
 רעטכער רעד ,(םַארגַאיד ןופ לייט ןעצרַאוװש םעד ןופ) א .היח-גיוז ַא
 ;רעמַאקיץרַאה רעטשרעטנוא רעטכער רעד ,ב ;רעמַאקיץרַאה רעטשרעביוא
 -ץרַאה רעטשרעביוא רעקניל רעד ,(סםַארגַאיד ןופ לייט ןעסייוו ןופ) א
 ֹיד ,(ץרַאװש) } ;רעמַאקיץרַאה רעטשרעטנוא רעקניל רעד ,ב ;רעמַאק
 ,(סייװ) ג ;ןעגנול יד וצ טולב"ןערעדָא טגנערב עכלעוו ,עירעטרַא-ןעגנול
 -נול יד ןופ טולב-עירעטרַא רעדנַאנַאפ ןעגָארט עכלעוו ,ןערעדָא-ןעגנול יד
 טולב-עירעטרַא סָאד טרהיפ עכלעוו ,(עירעטרַאיץרַאה) ַאטרָאַא יד ,ד ;ןעג
 םוצ טולב ןערעדָא סָאד טגנערב סָאװ סעפעג-טולב סָאד ,ה ;רעּפרעק םוצ
 ןענייז טולב-ןערעדָא ןעטלַאהטנע עכלעוו ,סעפעגיטולב יד) .ןעצרַאה
 ;(קילָארק ַא ןופ) היחי-גיוז ַא ןופ ךרַאמיּפָאק (8 ןוא 2 .(סייוו ןוא לעג
 .ןעטשרעטנוא םעד (8 ןוא ךרַאמ ןופ ןהעזסיוא ןעטשרעביוא םעד טגייצ (9
 .וורענ-רעה םעד ,ב ןוא וורענ-העז םעד טגייצ ,א
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 ןענייז ,ךיז ןערהענ תויח-ניוז יד עכלעוו טימ ,ןעזייּפש יד
 ,ייז ךיז טכאמ סע סָאװ ,סעלַא ןעסע ייז ןופ עכנאמ .ןעדישראפ
 .א ,סרעגיט ,ןעבייל ,ףלעוו יו ,ערעדנא ;שנעמ רעד יװ טקנוּפ
 -לעפוב ,ןעשריה יו ,ערעדנא ןוא ;עדנעסע שיילפ ןענייז ,.וו .ז

 זיולב ןעסע ייז ,רענאירעטעגעוו ןענייז ,.וװ .ז .א ,ןעזָאה ,ןעסקָא

 זיא םעטסיס-סגנואיידראפ סָאד .ןעטכורפ ןוא האובת ,ןעסנירג
 םעד ףיוא רהעפעגנוא טיובעג תויח-ניוז עלַא ייב ןײמעגלַא ןיא
 -סגנואיידראפ םעד ןופ ןעלייט עכנאמ ןיא רעבָא ,ןאלּפ ןעניבלעז

 ענעדישראפ יד ייב ןענייז ,סעקשיק יד ןוא ןעגָאמ ןופ יו ,םעטסיס
 עכלעוו טימ ,ןעזייּפש יד טיול ,ןעדישרעטנוא עסיוועג ןַארַאפ תויח
 עדנעסע-שיילפ יד ייב ןענייז ,לשמל ,סעקשיק יד .ךיז ןערהענ ייז

 א. וע

 ;רענהייצ-דיינש יד ,ש .סיבעג-רענהייצ ַא -- .190 ננונכייצ

 ;(רענהייציקַאב עטשרעדָאפ) ןעטַאדיּפסוקיב ,ב ;ןהָאצױעגיוא ,א
 .(רענהייצ-קַאב עטשרעטניה) ןערַאלָאמ ,מ

 סעקשיק יד .תויח עשירַאטיגעװ יד ייב יוװ ,רעצריק ךס א תויח
 ױזַא לָאמ רעיפ זיב יירד ןופ ןענייז תויח עדנעסע-שיילפ יד ןופ

 ןענייז תויח עשירַאטענעוװ יד ייב דנערהעוו ,רעּפרעק רעייז יוװ גנאל
 ןעמ ןעק ןעטסעב םִא .ננאל ױזַא לָאמ ףלעווצ זיב ןהעצ ןופ ייז

 ךָאנ ,ךיז ןערהענ תויח יד ןעזייּפש ןעטרַא עכלעוו טימ ,ןענעקרעד
 -יווטנע קראטש ןעבָאה תויח עדנעסע-שיילפ יד .רענהייצ ערעייז
 -הייצ עשיטניה) רענהייצ-ןעגיוא עניציּפש ןוא רענהייצ-סייב עטלעק

 -קַאב עטלעקיווטנע קרַאטש ןעבָאה תויח עשירַאטינעװ יד ;(רענ
 עדייב ןעבָאה תויח עדנעסע סעלַא יד דנערהעוו ,(ןערַאלָאמ) רענהייצ
 יר ייב ןעביילב תויח-ניוז יד ןופ עטסרהעמ רענהייצ ןעטראס
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 -?עטימ םעד רָאפ ךיז טימ טלעטש עטיּפָאק ןייז .רעגניפ ןייא זיולב
 "ראפ םהיא ייב ןענייז רענניפ רעיפ ענירביא יד .רענניפ ןעטס
 ןיא ייז ןופ ןערוּפש ןעבילבעג ןיולב ןענייז סע ,ןעדנואווש

 ענייז ןיא ךיז ןעניפענ עכלעוו ,ךעלדנייב עניילק ןופ םרָאפ רעד
 ייב לַאפ רעד ןיא עבלעזסָאד .סיפ עטשרעטניה ןוא עטשרעדָאפ

 ,ןעשריה ,היק יו ,סעטיּפָאק ענעטלָאּפשעג ןעבָאה עכלעוו ,תויח יד
 ,רענניפ ייווצ זיולב ,סע טסייה ,ןעבָאה ייז ,.וו .ז .א ,ןעסּפעש

 ןיולב ןענייז סע ןוא ןעדנואוושראפ ןענייז עגירביא יד דנערהעוו
 ןענייז רעגניפ ייווצ ךָאנ ןופ ןערוּפש יד  .ייז ןופ ןערוּפש ןעבילבעג

 ןעניפענ ייז ,םיריזח ייב סרעדנוזַאב ,גיטנעק טוג ייז ןופ עכנאמ ייב
 ןופ רעכעה ?עסיבַא ,סיפ יד ןופ טייז רעטשרעטניה רעד ףיוא ךיז

 ןיא סיפ עטשרעטניה יד ןענייז שיפלאוו יד ייב .סעטיּפָאק יד

 רנעה רעדָא סיפ עטשרעדָאפ יד דנערהעוו ,ןעדנואוושראפ ןעצנאנ
 -םיווש ןופ םרָאפ רעד ןיא ןערָאװענ טלעקיווטנע םהיא ייב ןענייז
 טמענ ןעמ ןעו .טינ רָאנ ךיז ןהעז סרענניפ ןייק ןוא ,סרעדור
 ןעמ טהעז סרעדור-םיווש ענייז ןופ שיילפ ןוא טיוה יד ּפָארַא רעבָא
 .רעגניפ ףניפ ןופ רענייב יד

 -ניוז יד ןעשיווצ ןעמ טניפעג דעישרעטנוא ןעסיורגנ ץנַאנ ַא
 ןעניוא יד ןענייז עכנאמ ייב .ןעניוא ערעייז וצ גוצַאב ןיא תויח
 -ענעד ןעצנאנ ןיא טעמכ ןוא טיוה ןיא ןעבָארגעגנייא ,ןיילק ץנאג
 ערעדנא ייב דנערהעוו ,ןעטָארק ייב לַאפ רעד זיא סָאד יוװ ,טרירעג
 יװ ,טלעקיוטנע קראטש ןוא סיורג סרעדנוזַאב ןעניוא יד ןענייז
 ייב זייּפש רעייז ןעכוז עכלעוו ,תויח יד ייב לַאפ רעד זיא סָאד
 רעד ןיא דעישרעטנוא רעסיורג ַא ןַארַאפ ךיוא זיא סע .טכאנ

 ."נעהבא ,תויח-ניוז ענעדישרַאפ יד ייב ןערעיוא יד ןופ גנולקיווטנע
 עכלעוו ,תויח יד ייב .ןערהיפ ייז סָאװ ,ןעבעל טרַא םעד ןופ גינ
 שוח רעד ןוא ןערעיוא יד ןענייז דרע רעד ןיא ןעכָארגעגנייא ןעבעל

 ןעבעל סָאװ ,תויח יד ייב דנערהעוו ,טלעקיווטנע ךאווש העימשה
 קראטש העימשח שוח רעד ןוא ןערעיוא יד ןענייז דרע רעד ףיוא

 ןעשריה ןעבָאה העימשה שוח ןעפרַאש סרעדנוזַאב ַא .טלעקיווטנע
 ןעמוקנָא סָאד ןערעהרעד ייז .תויח עניד'הרנג הלעמ ערעדנא ןוא
 חירה שוח רעד .ךלהמ ןעטייוו ץנאגנ א רַאפ םיאנוש ערעייז ןופ

 ,תויח עדנעסע שיילפ יד ייב טלעקיווטנע קרַאטש סרעדנוזַאב זיא
 ,רניה-םי ןוא שיפלאוו .טייוו רהעז ןופ ביור רעייז ןעקעמשרעד ייז

 .חירה שוח ןייק טינ ןעצנאנ ןיא ןעבָאה ,ןעמונעגנָא טרעוו
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 ,תויח-גיוז ערענעלק יד ייב יַאס ןַארַאפ זיא גנוניינ יד .טפאשלעזענ
 יאס ,.וו .ז .א ,זיימ ,ןעצַאר ,סעקרעוועוו יד ייב סע טהעז ןעמ יו

 ,ןעסקָא-?עפוב ,שיפלַאװ ,ןעטנאפלעה ייב יװ ,עסיורנ ץנאנ יד ייב

 .וו .ז .א
 ןענייז תויח-ניוז יד ןופ ןעלטימ-סגנוגידייטראפ ןוא ץוש יד

 ןוא ןהייצ עפראש ערעייז טימ ךיז ןעצישַאב ערעדנא .ןעדישרַאפ
 עכנאמ ;סעטיּפָאק ןוא רענרעה ערעייז טימ ערעדנַא ;לעגענ
 רעד זיא סָאד יװ ,ייז ןעקעדַאב עכלעוו ,ןעטַאלּפ-רעצנאּפ ןעבָאה

 עניכעטשיטרַאה רערָא ,(סָאלעדאמרא) תויח-רעצנאּפ יד ייב לַאפ
 -ייטראפ ערעדנא .סעקישזָאי יד ייב לַאפ רעד זיא סָאד יװ ,רָאה
 ןופ ןעזָאל ייז סָאװ ,חיר ןעטכעלש ןעקראטש א ךרוד ךיז ןעניד
 ןוא (ןעריוכט) סעקסעש יד ייב לַאפ רעד זיא סָאד יו ,סױרַא ךיז
 ןוא ץוש ערעייז ןעצונַאב עטסיימ יד .סקנָאקס רענַאקירעמַא

 עניבלעזיד טימ .לעטימ-ספיירגנָא סלֵַא ?עטימ-סגנוגידייטראפ
 -יירג ,ייז ןופ ערעקראטש ןעגעג ךיז ןעגידייטראפ ייֵז סָאװ ,ןעפַאװ
 תויח יד רַאפ ךיוא טנעיד טפָא .ייז ןופ ערעכַאוװש יד ןָא ייז ןעפ

 -רַאה סָאװ ,רָאה ערעייז ןופ ריִלָאק רעד ?עטימ-ץוש רעטונג ַא סלַא

 ןעמ סָאד ,ןעבעל ייז רעכלעוו ןיא גנובענמוא רעד טימ טריזינָאמ

 ןופ ריִלָאק םעד רַאנָאז ןעטייב עכנאמ .ןעקרעמַאב טינ ייז ןעק

 ןעריזינָאמרַאה ֹוצ ידכ ,רעמוז ןיא ןוא רעטניוו ןיא רָאה ערעייז
 ייב לַאפ רעד זיא סָאד יװ ,גנובעגמוא רעד ןופ רילָאק םעד טימ

 עכלעוו ,ןעדנעגעג ןופצ עטייוו יד ןיא סעקילָארק ןוא ןעזָאה עכנַאמ
 .לעפ עסייוו גידנעטשלָאפ ַא טייצ-רעטניוו ןיא ןעמוקַאב

 ןיא תויח-ניוז עטסניטרַאנעדישראפ יד ייב זיא טעלעקס רעד

 ּפמור ןופ ןוא ּפָאק ןופ רענייב להָאצ יד .ךילנהע רהעז ןיימענלַא

 זיא דעישרעטנוא רעד  ,ךיילג תויח-ניוז עֶלַא ייב ןײמענלַא ןיא זיא

 ,עיצרָאּפָארּפ רעד ןיא ןוא סיורג רעד ןיא ,םרָאפ רעד ןיא זיולב
 ףארישז א ןופ זלאה רעננאל רעד ןיא .,להָאצ רעד ןיא טינ רעבָא

 ַא ןופ זלַאה רעצרוק רעד ןיא יוװ רהעמ טינ רענייב ?הָאצ יד ןיא
 להָאצ רעד ןיא דעישרעטנוא ןַא ןַארַאפ זילב זיא סע .ןעשנעמ

 סָאד רעבָא ,(סיפ ןוא דנעה) רעדילג-דנע יד ןיא רענייב יד ןופ

 "רנע יד ןופ ?ייט א ןענייז תויח עכנַאמ ייב סָאװ ,ןופרעד טמוק
 סלַא .ןערָאװעג ןעדנואוושראפ ןעכַאזרוא עסיוועג בעילוצ ,רעדעילג

 דנעה יד ןיא רעגניפ ףניפ וצ ןעבָאה תויח-גיוז עלַא ןעפראד ללכ

 רעבָא ןעמ טהעז דרעפ ַא ייב .סיפ יד ןיא ןוא (סיפ עטשרעדָאפ)



 .לעטיּפַאק רעטסניצנַאװצ

 -- .היח לעבָאנש 'ד -- .תויה-גיוז ןופ םינמפ עשיטסירעטקַארַאּכ וד

 -לַאװו --- .(ןעטַאטנעדע) תויח עזָאלנהייצ יד --- .תויח לעטייכ יד

 "רעדעלפ --- .רעסע-ןעטקעזניא -- .סענוזירג -- .היק-םי ןוא שיפ

 -בלַאה -- .תויחיביֹור -- .ןעטנאפלעה -- .תויח:ףוה -- .זיימ

 .ןעפַא -- .ןעפַא

 .(ןעילַאמַאמ) תויח-גיוז

 ןעלעטש ,תויח-ניוז יד --- .קיטסירעטקַארַאכ עניימעגלַא
 יד ןוא תויח-?לעבריוו יד ןופ סַאלק ןעטסכעה םעד רָאפ ךיז טימ

 עלַא .ןיימענלַא ןיא ןעשינעפעשַאב עגידעבעל עטלעקיווטנע טסכעה
 ַא רעסיוא) רעדניק עגידעבעל ןערעבענ ,טולב םראוו ןעבָאה ייז ןופ

 רעייז ןיא ךיז ןערהענ עכלעוו ,(רעייא ןעגעל עכלעוו ,ןעמַאנסיוא רַאּפ
 םעד ןופ .רעטומ רעייז ןופ ןעניוז ייז סָאװ ,ךלימ םעד טימ דנענוי

 רהעמ זיא תויח-ניוז יד ןופ טיוה יד ."תויח-גיוז , ןעמָאנ רעד טמוק

 ןופ טהעטשַאב טעלעקס רעייז .,רָאה טימ טקעדַאב רעגנינעוו רעדָא

 זיא ךרַאמיּפָאק רעד ןוא ןעבראשיּפָאק רעד ,רענייב עטרַאה ,עטסעפ

 עכלעוו ,ןעשינעפעשעב עֶלַא יד ייב יו ,רעסערנ גיסעמסינטלעהראפ

 .ןערָאװעג ןעבירשַאב רעהירפ ןענייז

 ןענייז סע .השבי רעד ףיוא ןעבעל תויח:גיוז עטסיימ יד

 ןעצנאג ןיא רעדָא זייוולייט ןעבעל סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ ךיוא רעבָא

 ענידנעטשלָאפ ןענייז דניה-םי ןוא שיפלאוו יד .רעסַאװ ןיא
 םראוו ןעבָאה ייז .תויחזניוז יד וצ ןערעהעג ייז םגה ,תויח-רעסַאו

 עכלעוו ,רעדניק ענידעבעל ןערעבעג ןוא ןעגנול טימ ןעמעטַא ,טולב

 ןענייז ייז גנַאל יו רעטומ רעייז ןופ ךלימ יד טימ ךיז ןערהענרע

 ןענייז ערעדנא עלעיפ ןוא סומַאטאּפָאּפיה רעד ,רעביב רעד .ןיילק
 ןיא םזינַאנרָא רעייז ןוא רעּפרעק רעייז .תויח-רעסַאו עזייוולייט

 רעד ףיוא ןעבעל םעד וצ טסַאּפעגוצ ךילכעזטּפױה זיא ןיימענלַא
 ןיא טייצ רעייז ןופ לייט ןעסיורג ַא ןענניירבראפ ייז רעבָא ,השבי
 -עלפ יד יו ,תויח-גיוז עדנעהילפ ןאראפ ךיוא ןענייז סע .רעסַאװ
 .דניה-רעדעלפ ןוא זיימ-רעד

 ןיא ןעבעל וצ גנוניינ ַא ,ךילנהעוועג ,ןעבָאה תויח:גיוז יד
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 261 (סעװַא) ןעלגיופ

 ןעדישראפ דנעטיידַאב ןעווענ ןענייז עכלעוו ,ןעלגיופ טבעלעג ןעב
 -עג ןעמ טָאה ייז ןופ עכנַאמ ןופ .ןעלגיופ עניטציא ערעזנוא ןופ

 ןיא ןעלניופ עכלעזַא ןופ רענייא .ןעטשער עטרענייטשראפ ןענופ
 "יורג רעניזיר א זןיא רע .ַאקירעמַא-דרָאנ ןיא ןערָאװעג ןענופענ
 ןוא זלַאה ןעגנאל ַא רהעז טימ ,ךיוה יד סופ 6 םורַא ?עניופ רעס
 יד .רענהייצ עניציּפש ןעהייר עטכידענ טימ לעבָאנש ןעסיורג ַא
 ,טסייה סע ,טלעקיווטנע טינ ןוא ןיילק םהיא ייב ןענייז ןעלנילפ
 -עג ,םינמס טלַא טיול ,זיא רע .טנעקעג טינ רע טָאה ןעהילפ זַא

 .לעניופ ךייט א ןוא םיווש א ןעוו

 זי יי

7 44 
 5 2( צז יא 4
 טי +  "א 4

 ןעלגילפ ןהָא ,לעגיופ םעד ןופ טעלעקפ רעד -- .189 גנונכייצ
 .אקירעמא ןיא טבעלעג לָאמַא טָאה סָאװ ,רענהייצ טימ ןוא



 .(ןויבצ) ןאמפָאה .ב .רד 200

 ייז עכלעוו ,תולבנ טיס ךילכעזטּפיוה ףיז ןערהענ רעיינ יד

 ןעסע טפָא ,רעסערפ עסיורנ ןענייז ייז .ןעטייוו ןופ ןעקעמשרעד

 -םיוא טינ דרע רעד ןופ ךיז ןענעק ייז זַא ,לעיפ ױזַא ןָא ךיז ייז

 ןיא טיירּפשראפ ךילכעזטּפיױה ןענייז רעיינ יד .ןעהילפ וצ ןעביוה

 -יוב ףיוא ןעטסענ ערעייז ךיז ןעכַאמ ייז .רעדנעל ערעמערַאװ יד
 ןופ טנעל הבקנ יד .דרע רעד ףיוא ךיוא ןוא ןעזלעפ ףיוא ,רעמ

 .רעייא 2 זיב 1

 רע .לעגיופ רעשירעביור ַא רהעז זיא (ןושראק) טכיבַאה רעד

 ןעמורק ןעפראש ,ןעקרַאטש א טָאה ,ננאל סופ ייווצ רעביא זיא

 רע .גירעינ-טולב ןוא טסיירד זיא ,לענענ עמורק עפראש ,לעבָאנש
 -ראפ ךילכעזטּפיוה זיא רע .ניטפערק ןוא ?ענש רהעז טהילפ

 -אב רע .ןעיזַא ?עטימ ןוא דרָאנ ןיא ןוא אּפָארייא ןיא טיירּפש
 ,סעקילָארק ,ןעזָאה יו ,תויח ערענעלק ךיוא ןוא ןעלגיופ עֶלַא טלאפ
 " יא

 גנורָאּפ ןופ טייֵצ רעד ןיא זיולב ןענושרָאק יד ןעבעל זייװרָאּפ

 ייז .ןיילַא ןוא טרעדנוזענּפָא ייז ןעבעל םעדכַאנ ,ןעהירב ןוא

 הבקנ יד ואוו ,רעמיוב-דלאוו עכיוה ףיוא ןעטסענ ערעייז ןעיוב

 .רעייא רעיפ זיב ייווצ ןופ טנעל

 זיא רע רעבָא ,טכיבַאה םעד ןופ רענעלק זיא רעביועּפש רעד
 ןוא לעבָאנש ןעמורק ןעפרַאש ַא טָאה רע .םהיא וצ ךילנהע לעיפ

 רע .רעהילפ רעטונג ַא זיא רע .לעגענ עניטפערק ,עפרַאש רהעז

 .ןעיזַא לעטימ ןיא ןוא אּפָאריײא ןיא טיירּפשראפ ךילכעזטּפױה זיא
 ,רעטרע עטניואווַאב ןופ טייוו טינ ,רעדלעוו ערענעלק ןיא טבעל רע

 ערענעלק טלאפאב רע .רעפרעד ןוא טדעטש ןיא ךיוא טפָא טמוק

 טכאמ רע .סעקטַאּפָארוק ןוא ןעביוט ךיוא רעבָא טפָא .ןעלגיופ
 ףיוא ןעטסבעיל םַא ,רעמיוב עגירדינ ףיוא סנעטסיימ טסענ ןייז ךיז
 ייז טהירב ןוא רעייא 9 זיב 23 ןופ טנעל הבקנ יד .,רעמיוב-לעדאנ

 .סיוא ןייֵלַא

 -סיזקע ייז ןוא ןעברָאטשעגסיױא ןענייז ןעלניופ םינימ עלעיפ
 -ראפ ןופ לעווש םעד ףיוא ןענייז םינימ עכנאמ ,רהעמ טינ ןעריט
 ןיא ךילניישרהאוו ןעלעוו ןוא רענעטלעז ץלא ןערעוו ייז ,ןעדניווש

 ןעצנאנ ןיא טייצ ערעגנעל רענינעוו רעדָא רהעמ ַא ןופ ףיולרַאפ
 -ָאה דרע רעד ןופ עדָאירעּפ ענידרעהירפ ַא ןיא .,ןעדניוושראפ



 09 (סעװַא) ןעלגיופ

 ןופ ּפָארַא ןעסייר ןוא ןערעדעפ יד םהיא ןופ ּפָא ןעקילפ ,ץַאלּפ
 ןעסערפ ןוא לעבָאנש ןעמורק ןעפראש רעייז טימ טיוה ןייז םהיא

 יד ןופ ןעװעטַאר ךיז ןעריבורּפ ןעלגיופ עדנעהילפ טוג .ףיוא םהיא

 ןיא רעכעה ףױרַא ןעהילפ ייז סָאװ ,טימרעד ןעקלאפ עשירעביור

 .ייז ךָאנ ךיז טנָאי סָאװ ,קלאפ םעד רעביא טפול רעד

 ,רכז םעד ןופ רעסערג זיא עכלעוו ,ןעקלַאפ יד ןופ הבקנ יד

 .סיוא ןייֵלַא ייז טהירב ןוא רעייא 7 זיב 3 ןופ טנעל

 ,תולבנ ןייק ןערעג טינ ןעסע ןעקלאפ יד יַאס ,סרעלדא יד יַאס
 | .טיונ סיורג ןיא זיולב ייז ןעסע ייז

 ,גנעל יד סופ יירד רעביא ,לעניופ רעסיורגנ ַא זיא רעיינ רעד

 ןענייז ?עגענ ענייז ,לעבָאנש ןעמורק ןעפראש ,ןעקרַאטש ַא טימ

 םעד ןופ עפַאװ:-טּפיױה יד .ןעגיובעג גינעוו ןוא ץרוק ,ּפמעט רעבָא

 .לענענ ענייז טינ ןוא ?עבָאנש רעקרַאטש ןייז ,ָאזלַא ,זיא רעיינ

 ייב .ןערעדעפ ןהֶא טעקַאנ ,ךילנהעוועג ,זיא רעיינ ןופ ּפָאק רעד

 .ןערעדעפ טימ ןעסקַאװַאב ּפעק יד ןענייז ,רעבָא ,ןעטרַא עכנַאמ
 .,+ טיר

 יי
 ּש
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 .(טכיבַאה) ןושרָאק ַא -- .188 גנונכייצ



 .(ןויבצ) ןאמפָאה .ב .רד

 סלא ןעגיוצרע ןערעוו ןוא ןעגנאפעג רעלרָא-ןייטש יד ןערעוו ןעיזַא
 ןוא ףלעוו ,ןעסקופ ןעגנאפ וצ טצונַאב ןערעוו ייז .ןעלגיופ-דנאי
 .ןעּפָאליטנַא

 סרעדנוזַאב רעבָא ןעלניופ עסיורג-?עטימ ןענייז ןעקלַאפ יד

 "יורג ןיא ,ךילנהעוועג ,ןעבעל ייז .רעהילפ עלענש ןוא עניטפערק
 ערעייז ייז ןעכַאמ רעבָא טּפָא ,ןעזלעפ עכיוה ףיוא ,רעדלעוו עס

 -ַאב סָאװ ,ביור רעייז .רעפרעד ןוא טדעטש ןיא ךיוא ןעטסעג
 -נעהילפ סנעטסיימ ייז ןעננאפ ,ןעלגיופ ןופ ךילכעזטּפױה טהעטש
 -"ירעדינ ןעהילפ עכלעוו ,ןעלגיופ יד ףיוא ּפָארַא ךיז ןעזָאל ייז .ניד

 עמורק עפראש ,עניטפערק ערעייז טימ ייז ןעגנאפ ןוא ייז ןופ רעג

 ןערעכיז ַא ןיא ןברק רעייז טימ קעװַא ןאד ןעהילפ ייז .?עגענ

 .רעייג רעינרָאפילַאק ַא -- .187 גנונכייצ



 351 (סעװַא) ןעלניופ

 -נאפעג ןיא ןעטלאהעג טָאה ןעמ עכלעוו ,סרעלדָא עכנאמ  .גנאל
 .רהָאי 100 רעביא טבעלענ ןעבָאה טפאשנעג

 רעד סיוא ךיז טנעכייצ סרעלדָא ןעטרא ערעסערג יד ןעשיווצ

 ףיוא טבעל רע .גנעל יד סופ יירד רעביא זיא רע .רעלדָא-ןייטש
 ,עיזַא ,אּפָארייא ןופ רעדלעוו עסיורג יד ןיא ןוא גרעב עכיוה יד

 ןש 0
 0 0 וו 4

 טאש

 .קלַאפ ַא --- .186 גנונכייצ

 ןיא ןעבעל סרעלדָא-ךייטש יד .ַאקירפַא-דרָאנ ןוא ַאקירעמַאדדרָאנ
 -ייז ייז .ןערָאּפ ןיא ןעמאזוצ געיעג ףיוא ךיוא ןעהילפ ןוא ןערָאּפ

 רעדניק עגנוי ,ןעסּפעש עגנוי ןעלאפאב ייז .שירעביור רהעז ןענ
 ןופ ןעדנעגעג עכנאמ ןיא .ןעשנעמ ענעסקאוורע ךיוא טּפָא ןוא



 .(ןויבצ) ןאמפָאה .ב .רד 386

 ןענייז עכלעוו ,סעווָאס ןעטרא עכנאמ ןאראפ ךיוא ןענייז סע

 | .  .ןעלגיופ-נָאט
 יד ,סרעייג יד ,סרעלדָא יד ןעגנאלאב ןעלגיופ-ביור גָאט יד וצ |

 .ערעדנא הייר עצנאנ א ןוא רעברעּפש יד ,ןעטכיבַאה יד ,ןעקלאפ

 ערעדנא .רעהילפ עניטפערק ןוא עלענש סרעדנוזַאב ןענייז ייז

 ןענעק ייז סָאד ,טפארק ַאזַא ןעציזַאב ,סרעלדא עכנאמ יוװ ,ייז ןופ

 טימ ןעהילפקעווַא ןוא לעסּפעש גנוי ַא לעגענ ערעייז טימ ןעגנַאפ

 .טפול רעד ןיא ךיוה םהיא

 2 א יז
 : א 2 =

 2 ף 6 6/ וי

 0 טו

 5 = = אלא

 .רעלדָא רעגיּפעקיסויװ ַא --- .189 גנונכייצ

 ,ןעלייט-טלעוו עַלַא רעביא טיירּפשראפ ןענייז סרעלדָא יד
 ערעסערג ןיא ןאראפ ייז ןענייז ןעדנעגעג עמערַאו יד ןיא רעבָא
 ייז ןופ עכנאמ ,רעדלעוו יד ןיא ףיוא ךיז ןעטלַאה ייז .ןעסַאמ

 ןעטסענ ערעייז ךילנהעוועג ןעיוב ייז .סעּפעטס ןיא ןוא גרעב ףיוא
 ,רעמיוב עכיוה ןופ ןעציּפש יד ףיוא רעדָא ןעזלעפ עכיוה ףיוא

 -ַאלפ רעד ףיוא ךיוא טסענ רעייז ייז ןעכַאמ לַאפ-טיונ ַא ןיא רעבָא

 -ּפֶא ךיז טלַאה רֶאֹּפ ןייא רעבָא ,ןערָאּפ ןיא ןעבעל ייז ,דרע רעכ

 ןיא ןעטסענ ערעייז טינ ןעיוב ןוא ערעדנא יד ןופ טרעדנוזעג
 -העש ךיוא סנעטסיימ ןוא רעסערג זיא הבקנ יד .תונכש רעטנהָאנ

 4 ןופ טהירב ןוא רעייא 2 רעדָא 1 טגעל יז .רכז םעד ןופ רענ

 רהעז ןעבעל סרעלדא יד .ןעהירב טפלעה רכז רעד .,ןעכָאװ 8 זיב
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 ןוא ,ךייוו רהעז ןענייז ןערעדעפ ערעייז .טכאנ רעד ןופ טייהלעק
 יד .טינ שיורעג ןייק טעמכ ייז ןופ ךיז טרעה ןעהילפ ייז ןעוו

 רעד ןיא ביור רעייז ךָאנ סױרַא ,ךילנהעוועג ,ןעהילפ סעװָאס-טכַאנ
 הנבל יד ןעוו ,טכאנ ייב רעדָא (גנורעמעד) תושמשה ןיב ןופ טייצ
 -טכאנ) סעווָאס-טכאנ יד ןענעק טכילינָאט סָאד .ףיוא טהעג
 -לאה ןעטרא ערעייז ןופ עכנאמ ןוא ,ןעגָארטראפ טוג טינ (ןעלייא
 .טכאמראפ בלַאה ןעגיוא ערעייז גָאט ייב ןעט

 ןיא יַאס ,ןעלייט-טלעוו עלַא ןיא טיירּפשראפ ןענייז סעווָאס יד

 -לעוו ןיא ןעבעל ייז .ןעדנענעג עטלַאק יד ןיא יַאס ,עמערַאװ יד
 -לעוו ,ןעדנעגעג ןיא ךיוא ןוא ןעשינעטסיוו ןיא ,סעּפעטס ןיא ,רעד
 -יוה ןעבָאה ייז ןופ עטסיימ יד .ןעשנעמ ןופ טניואווַאב ןענייז עכ
 טכאנ ייב סױרַא ןעזָאל ייז ןופ עכנאמ ןוא ןעמיטש עדנעגנילק ,עכ
 "ור זיא סע ןעמעוו ןעטלָאװ ייז יו ,רענעט עכילמיטנעגייא עכלעזַא
 .ןעגָאזנָא סאווטע רעדָא ןעפ

 -על ךיז ןעשיווצ .ןעלניופ עמַאזיורג עזייב ןענייז סעווָאס יד
 טרעוו רעדָא קנארק טרעוו עוװָאס ַא ןעוו רָאנ ,ךילדעירפ ייז ןעב
 רהיא עגירביא יד ןעסע ,ןערהעוו טינ ךיז ןעק ןוא טעדנואווראפ
 ,לעגיופ ןופ ןוא זיימ ןופ סנעטסיימ ךיז ןערהענ סעווָאס יד .ףיוא
 בַױר רעייז ןעגנילש ייז .שערפ ןוא שיפ ךיוא ןעננאפ ערעדנא
 רָאה יד רעדָא ,ןערעדעפ יד סױרַא ןעייּפש ןוא סנעסיב עסיורנ ןיא
 יד .ךעלעקייק עטלארעגפיונוצ ןיא ןברק רעייז ןופ רענייב ןוא
 -לאּפש ןיא ,ןעלהיוה ןיא ןעטסענ ערעייז ןעכַאמ סעווָאס עטסיימ

 .לעגיופ-ביור ערעדנא ןופ ןעטסענ ענעזָאלראפ ןיא ןוא ןעט

 ןערעיוא ערעייז ףיוא ןעבָאה סעווָאס יד ןופ סעיצעּפס עכנַאמ
 -רעיוא ןעפורעג ןערעוו ייז .רענרעה יוװ ןערעדעפ ךעלטניב עכיוה
 -ענ טרעוו עכלעוו ,סעווָאס יד ןופ ענייא .(ןעלייא-רעיוא) סעווָאס
 "והוב , רעדָא "והוא , גנאלק ןעדנעכליה םעד בעילוצ ,והוא ןעפור

 ייורג ץנַאנ ַא ןיא ,גנילהירפ ןופ טכענ יד ןיא סױרַא טזָאל יז סָאװ
 ןיא טבעל רע .גנעל יד סופ בלַאה ַא ייווצ רהעפעגנוא ,לעגיופ רעס

 -ָארייא ןופ גרעב עכיוה יד ףיוא ןוא רעדלעוו עטכידעג עסיורג יד

 "עוַאב רע טציז גָאט ייב .לעניופ רעזייב ַא רהעז זיא רע .אּפ

 סע ןעוו רָאנ ,להיוה ַא ןיא רעדָא םיוב ןעכיוה ַא ףיוא זָאלסגנונ

 ,טגנאפ רע .דגַאי ףיוא סױרַא ךיז רע טזָאל טכאנ יד ןָא טמוק

 ,(ןעלגיא) סעקישוָאי ,ךעלטנע ,זנעג ,רענהיה ךיוא ,זיימ רעסיוא
 .תויח ערענעלק ערעדנא ןוא ןעזָאה
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 רעווש ןעק ןעמ עכלעוו וצ ןעזלעפ רעדָא גרעב עכיוה ףיוא ןעטסענ

 -לעה םירכז יד .,רעייא רעיפ יוװ רהעמ ןעטלעז ןעגעל ייז .ןעמוקוצ
 יד ןעהירב סע .רעייא יד ןעהירב תובקנ יד טינ ךילנהעוועג ןעפ

 -עגסיוא עגנוי יד .,ןייּפש טימ ייז ןעגרָאזַאב םירכז יד ןוא תובקנ
 -ומ ןוא זָאלפליה ןוא טעקַאנ ייא ןופ סױרַא ןעמוק ןעלניופ עטהירב

 ןופ ןערעו טסאּפעגפיוא ןוא םעמרָאקעג טייצ ערעננעל ַא ןעז

 .רעטומ רעייז

 .184 ננונכייצ .188 גנונכייצ
 .עווָאס-עענש יד .עווָאס-ןערעיוא יד

 ןיא ; ןעלייט ייווצ ןיא טלייטעגנייא ןערעוו ןעלניופ-ביור יד

 זיולב ביור רעייז ןעכוז סיֹורַא ןעהילפ עכלעוו ,ןעלגיופ-ביור טכאנ

 ביור רעייז ןעננאפ עכלעוו ,ןעלגיופ-ביור גָאט ןיא ןוא ,טכאנ ייב

 .גָאט ייב

 ןופ סעיצעּפס עגינייא ןעננאלאב ןעלגיופ-ביור טכאנ יד וצ

 ןיא ןעגיוא עפראש ,עסיורג ןעבָאה עכלעוו ,(ןעלייא) סעווָאס יד

 -נוד רעד ןיא טונ רהעז ןעהעז ןוא ,ּפָאק ןעדנור רעייז ןופ טנערָאפ
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 טימ סיפ עניטפערק ,עצרוק ,ןעלבָאנש עגיציּפש עמורק ,עקרַאטש

 ,רעטשרעטניה ןייא ןוא עטשרעדָאפ יירד --- רעגניֿפ עקרַאטש רעיפ

 .לעגענ עגיציּפש ,עמורק ,עקרַאטש טימ טנעפַאװַאב ןענייז עכלעוו

 עטלעקיווטנע קרַאטש טציזַאב ןוא טיובעג טסעפ זיא רעּפרעק רעייז

 -עשַאב ענעדישראפ ןופ שיילפ טימ ךיז ןערהענ ייז .ןעלוקסומ

 .טיוט ןעניפעג ייז עכלעוו רעדָא ןיילַא ןעטיוט ייז עכלעוו ,ןעשינעפ

 ;לעגיופ"ביור ַא ןופ לעבָאנש רעד (1 -- .189 ננונכייצ
 .לעגיופ-ביור ַא ןופ סופ (2

 לעגענ עגיציּפש ,עגיטפערק ערעייז טימ תונברק ערעייז ןעגנאפ ייז

 -ייז ייז .ןעלבָאנש עגיציּפש עקרַאטש ערעייז טימ ייז ןעטיוט ןוא

 -ַאב ךיז ןענעכייצ ,רעהילפ עלופטפארק ןוא עלענש ,ךילנהעוועג ,ןענ

 -עג ןעפראש ןוא היארה שוח ןעפראש רעייז טימ סיוא סרעדנוז

 -רע רעד ךָאנ ןעביילב ייז ןופ עכנאמ ,ןערָאּפ ןיא ןעבעל ייז .רעה

 ,ןענייז תובקנ יד .רעמיא ףיוא ןעמאזוצ ןעבעל גנורָאּפ רעטשי

 ערעייז סנעטסיימ ןעיוב ייז .םירכז יד יו רעסערג ,ךילנהעווענ
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 "יווצ סרעהילפ עטסעב יד ןעשיווצ ךיז ןענעכער ןעבלאווש יד

 -אב ןוא הורּפֶא ןַא ןהֶא גנאל רהעז ןעהילפ ייז .,ןעלגיופ יד ןעש

 ןערעדנאוו ןוא ןעטקעזניא טימ ךיז ןערהענ ייז .לענש סרעדנוז
 .ןעדנענעג עמירַאװ יד ןיא רעטניוו ן'רַאפ סיוא

 יד ףיוא ןעציז ייז .שיפ טימ ךיז ןערהענ סרעשיפ-נינעק יד |
 -ַאװ ןופ סעגערב יד ייב ךיז ןעניפעג עכלעוו ,רעמיוב ןופ ןענייווצ
 הילפ ןעגיטסַאה א ייז ןעבינ שיפ ַא ןעהעזרעד ייז ןעוו ןוא ,ןערעס

 ךיז ןעכַאמ ייז ,ןברק רעייז ןעגנאפ וצ ןיירַא רעסַאװ ןיא םיוב ןופ
 .ןעכייט ןופ סעגערב יד ייב רעכעל ןיא ןעטסענ ערעייז

 2 ראי שעיד //;16 7: ::24=+ =

 עגיופ-רַאטש רעד-- .181 ננונכייצ

 "ייב (ןעטקעזניא) זייּפש רעייז ןעגנאפ ןעטכיבַאה-טכאנ יד
 טרעוו סע ןעוו רָאנ ,רעמיוב ףיוא ייז ןעציז גָאט ןעצנַאנ ַא ,טכאנ
 ,רעד ןיא ךיוה ןעלגילפ ערעייז ףיוא ףיוא ךיז ייז ןעביוה דנעווָא

 ' ,ןעטקעזניא ןעננאפ ןוא ליומ םענעפָא ןַא טימ ןעהילפ ןוא טפול
 .טפול רעד ןיא םורא ןעהילפ עכלעוו

 טפָאלש .לעגיופ רענַאקירעמַא רעניילק ַא זיא רעקלעמנעניצ רעד

 םורַא רע טהילפ טכאנ ייב ןוא ,םיוב ַא ףיוא גידנעציז גָאט ייב
 "ילפ טננאפ רע ואוו ,טפול רעד ןיא ףיוה ל?יומ םענעפָא ןַא טימ
 .ןעטקעזניא עדנעה

 ןעבָאה ןעלניופ-ביור יד --- .(ןערָאטּפאר) ןעלניופ-ביור יד



 ַאמ רע עכלעוו
 .עלעגיופ-םושז ןופ

 וופ ַא) לעגיופ-רעדיינש םעד
 (טסענ ןייז טכ

 יי ד-+ .180 גנונכייצ
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 לעבָאנש רעייז ןופ גנונפע רעד ןיא ןוא עטיירב ַא רהעז זיא ?יומ

 ןעלגיופ עניזָאד יד .ךעלערעה עטרַאה להאצנא ןַא ךיז ןעניפעג

 ייז .גידנעהילפ ןעגנאפ ייז עכלעוו ,ןעטקעזניא טימ ךיז ןעזייּפש

 רעייז ןופ גנונפע עטיירב יד ןוא ,?יומ םענעּפָא ןַא טימ ןעהילפ

 ןוא זיּפש רעייז ןעננאפ וצ רעטכייל טייקכילנעמ יד ייז טיג ליומ

 יד ןעטלאהראפ לעבָאנש רעייז ןופ גנונפע רעד ןיא ךעלערעה יד
 -יוא .ןעפיולטנא ןענעק טינ ןעלָאז ייז זַא ,ןעטקעזניא ענעגנאפעג

 עגיּפעלק ַאזַא ךָאנ ןעלניופ עניזָאד יד ןופ עכנאמ ןעבָאה םעד רעפס
 ןעטקעזניא ענעגנאפעג יד עכלעוו ןָא ?יומ רעייז ןיא טייקגיסילפ

 -ָאד רעד וצ .ןעפיולטנא ןענעק טינ ןעלָאז ייז זַא ,ןָא ךיז ןעּפעלק

 יד ,רעסע-ךענעיב יד ,ןעבלאווש יד ןעגנאלאב גנולײטּפא רעניז

 .רעקלעמנעגיצ ןוא ןעטכיבַאה-טכאנ ,סרעשיפ-גינעק

 : א = : נב ןי 2 ר
 לי

1 

 "-ברָאװה) ןעלגיופ-גניז רענַאקירעמַא (9 ןוא 1-- .179 ננונכייצ
 -ןעגילפ רעד (4 ;לעגיופ"ןעטיוט רעדָא רעגרעוו רעד (8 ; (רעל
 .לעסָארדידלַאו רעד (6 ;לעגיופ-גינעק רעד (8 ;רעּפַאכ
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 ןעהילפ ייז .ךעלעגיופ-םושז עטרילָאק ןהעש יד טימ לַאפ רעד זיא

 ןעהילפ עכלעוו ,ןעטקעזניא יד ןעגנאפ ןוא ?יומ םענעפָא ןַא טימ
 יד ןעגנַאלַאב גנולײטּפא רעניזָאד רעד וצ .טפו? רעד ןיא םורַא
 םעניד ןעגנאל א ןעבָאה עכלעוו ,ןעלגיופ-םושז יד ,רעגיוז-גינָאה

 -ולב ןופ טפאז ןעסיז םעד ןעהיצ וצ גנוצ רעגנאל ַא טימ לעכבָאנש

 -םעיצ ַא טימ לעגיופ ַא) רעפּפָאהעדעיװ יד ןוא ,ןעגנוהילב ןוא ןעמ
 סָאװ ,ּפָאק ן'פיוא ביוה-ןערעדעפ ַא טימ ןוא ?עבָאנש ןעגנאל ךיל
 .(לעגילפ ַא יװ סיוא טהעז

 רעייז סָאװ ןןעלגיופ יד ןעננאלאב גנולײטּפא רעטרעיפ רעד וצ
 רעייז ןופ גנונפע יד רעבָא ,ץרוק ןוא ןיד ןיימעגלַא ןיא זיא ?עבָאנש

 "טבַאנ רעד (2 רעיא ורק רעד (1 -- .118 גנונכייצ
 .רעקלעטנעגיצ רעד (9 ;טכיבַאה
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 ,רעּפַאכ-ןעגילפ יד ,(ןעסעפיוא ןענעק ייז יו ךעל'היח עניילק ןוא ןעט
 .(רעלברָאוװה) לעגיופ-גניז רענַאקירעמַא רעד ןוא ןעלסָארד יד

 -ָאה עכלעוו ,ןעלגיופ יד ןערעהעג גנוליײטּפַא רעטירד רעד וצ
 רעניד זייוונעפוטש טרעוו רעכלעוו ,לעבָאנש םעניד ןעגנאל א ןעב
 רעניזָאד רעד ןופ ןעלניופ יד .ץיּפש ַא טיס ךיז טנידנערַאפ ןוא

 עכנאמ .רעגניפ עניד ,עננאל ךיוא ךילנהעוועג ןעבָאה גנולײטּפַא

 סָאד יוװ ,גידנעהילפ ,ןעטקעזניא -- זייּפש רעייז ןעגנאפ ייז ןופ

 ;עכועל ַא (8 ;לַאגיטכַאנ ָא (2/ }
 .גנילרעפשיגניז ַא (0 ;רעטסלע ןַא (9

 (1 -- .177 גנונכייצ
 רעל רענַאקירעמַא ןַא (4

 4. טז }

 ע וו ּוִ/ + . יז



 20 : (סעװַא) ןעלגיופ

 יד יװ סעדגַאי ןוא רענרעק זיולב ןעסע רעבָא ייז ןופ עכנאמ ,ייז

 .סרעטסלע ןוא סעהָארק ,סרַאטש ,ןעכרעל ,ןעקניפ

 רעטשרעביוא רעד סָאװ ,לעבָאנש ַא טָאה לייט רעטייווצ ַא
 "יזָאד יד .דנע םייב טבראקעגנייא ןעטנוא ןופ זיא רענייז טפלעה

 -ַאב ,ןעשינעפעשַאב עגידעבעל עניילק טימ ךיז ןעזייּפש ןעלגיופ עג

 יד ןעננאלאב ןעלניופ עגיזָאד יד וצ .ןעטקעזניא טימ סרעדנָאז

 -קעזניא רהעמ לעיפ ןעטיוט עכלעוו) ןעלניופ-טיוט רעדָא רענרעוו

 .ןעלגיופ"ץיז ןופ סיפ ןוא ןעלבָאנש יד -- .116 גנונכייצ
 ַא ןופ לעבָאנש רעד (2 ;רעפּפַאהרעדעיו ַא ןופ לעבָאנש רעד (1
 "רעיומ ַא ןופ לעבָאנש רעד (8 ;לעגיופיןעטיוט רעדָא רעגרעוו
 סופ רעד (9 ;קישטייבָאראװו ַא ןופ לעבָאנש רעד (4 ;בלַאװש
 ן'טימ רעמיא טלעסיירט סָאװ עלעגיופ ַא) רעלסייוט-קע ןַא וי
 .קניפ ַא ןופ סופ רעד (6 ;(קע
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 טלָאװ רע ןעוו ,סיורג וצ ןעוועג טלָאװ טכיוועג ןייז .וויסַאמ טינ
 -רעד טנעקעג טינ םהיא ןעטלָאװ ןענַאקוט יד ןוא ,וויסַאמ ןעוועג

 ךעלטנעוו עניד ןופ טהעטשַאב לעבָאנש ןענאקוט רעד .ןעגָארט
 ,ננאל ןיא ןַאקוט םעד ןופ גנוצ יד .טכיוועג ןיא טכייל זיא ןוא

 "וט יד ןופ ןערעדעפ יד .לעדנעב ַא וצ ךילנהע ,ןיד ןוא טיירב
 ךיוא .ןערילָאק עדנעצנעלג ,עטנוב ענעדישראפ ןופ ןענייז ןענאק

 .ןערילָאק עדנעצנעלג ןעבָאה ןעגיוא ןוא לעבָאנש ,סיפ ערעייז

 ַא ןעגנַאלַאב ןעלגיופ-ץיז גנונדרָא רעד וצ -- .ןעלגיופ-ץיז
 -ייצ ייז .ןעילימַאפ ןעלניופ עניטרַאנעדישרַאפ להָאצ עסיורג רהעז

 ןענייז סיפ עגידרעגניפ-רעיפ ערעייז סָאװ ,טימרעד סיוא ךיז ןענעכ
 "ייווצ ףיוא ןעציז טונ רהעז ייז טימ ןענעק ייז סָאד ,טיובעג ױזַא
 .ןעגנַאטש ףיוא רעדָא ןעג

 -ניימעג ?עיפ טינ ןעבָאה ןעלגיופ-ץיז ןעטרא ענעדישראפ יד

 -ייארַאפ ייז ןעלָאז עכלעוו ,םינמס עשיטסירעטקאראכ עכילטפַאש

 ערעייז קיטסירעטקאראכ עניימעגלַא יד .גנונדרָא ןייא ןיא ןעגינ
 -ענוצ ןענייז סיפ ערעייז סָאװ ,םעד ןיא ךילכעזטּפיוה טהעטשַאב
 ערעייז .ןעגנַאטש רעדָא רעמיוב ,ןעגייווצ ףיוא ןעציז םוצ טסַאּפ
 -ניה ןייא ןוא עטשרעדָאפ עמאזניוב עניד ערעייז טימ ,סיפ עניד

 עניציּפש ענעגיובעג סאווטע עניד ,עגנאל טימ ,רענניפ ןעטשרעט

 רעסיורג ַא .ןעטסענ ןעיוב םוצ טסאּפעגוצ טוג ךיוא ןענייז ,לעגעג

 -אק יו ,ןעלגיופ-נניז יד  .ןעמיטש עשירָאלעמ ןעבָאה ייז ןופ ?ייט

 יד .ןעלגיופ-ץיז יד וצ ןעגנַאלַאב ,.וו .ז .א ,ןעלַאניטכַאנ ,סעקירַאנ

 ךיוא ןעבָאה ןוא םירכז יד יו רענעלק ןײמעגלַא ןיא ןענייז תובקנ

 -על ייז .םירכז יד יוװ ןערעדעפ עכייר-רילאק ענהעש עכלעזַא טינ
 ןיא ןעטסענ עלופטסנוק ערעייז ןעיוב ןוא ןערָאּפ ןיא רעמיא ןעב

 ,ייא ןופ סיוא ךיז ןעקיּפ ייז ןעוו ,ךעלעניופ עגנוי יד .רעמיוב

 | .זָאלפליה ןוא דנילב ,טעקַאנ ןענייז

 ןעגנולײטּפא רעיפ ןיא טלייטעננייא ןערעוו ןעלגיופ-ץיז יד

 לעבָאנש רעד .לעבָאנש רעייז ןופ יובעג םעד ןוא םרָאפ רעד טִיול

 ילעוו טימ זייּפש ןעטרא יד וצ טסאּפעגוצ ןייז ףראד ןעלניופ יד ןופ
 ,לעבָאנש ןענימרעפ-סונָאק ַא טָאה ?ייט ןייא .ּךיז ןערהענ ייז עכ
 גיציּפש ןוא ,ּפָאק ןופ סױרַא טסקאוו רע ואוו ,גנאפנא םייב טיירב
 -ַאק ,ןעקניפ ,ןעגנילרעּפש יד ייב לַאּפ רעד זיא סָאד יוװ ,דנע םייב
 ןעלגיופ יד ןופ לייט רעטסערג רעד וו .ז .א ,סעהָארק ,סעקירַאג

 ךיז טכאמ סע סָאװ ,סעלַא ןעסע ןעלבָאנש ענימרעפ-סונָאק יד טימ
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 רעדָא ערעסערג ןיא ,טפאשלעזעג ןיא ןעבעל ןעיַאנוּפָאּפ יד

 רכז ןייא ,עימַאגָאנָאמ ןופ ןעטלַאה ייז רעבָא ,ןעּפורג ערענעלק

 רעייא ערעייז ןעגעל ןעיַאנוּפָאּפ יד .הבקנ ןייא טימ זיולב טבעל

 -ןעזלעפ ןיא רעדָא ,רעבירג-דרע ןיא ,רעמיוב ןופ רעכעל יד ןיא

 "עג ןערעװו עכלעוו ,רעייא 10 זיב 2 ןופ ןענעל ייז .ןעטלַאּפש

 -טּפיױה ךיז ןערהענ ןעיַאנוּפָאּפ יד .רעטכעלשעג עדייב ןופ טהירב

 .ןעשנעמ וצ וצ טכייל רהעז ךיז ןענהעוועג ייז .טכורפ טימ ךילכעז

 . .רעקיּפיץלָאה רעד (2 ;ןַאקוט רעד (1 -- .1179 גנונכייצ

 טימ סיוא ךיז ןענעכייצ "רעסערפ-רעפעפ , רעדָא ןענאקוט יד

 ױזַא טפָא ןענייז עכלעוו ,ןעלבָאנש עסיורג רעייהעגנוא ערעייז

 -לעוו עטכידעג יד ןיא ןעבעל ייז .רעּפרעק רעצנאנ רעייז יוװ סיורג
 -כורפ טימ ךילכעזטּפיוה ךיז ןערהענ ןוא ַאקירעמַא-דיז ןופ רעד
 לעגיופ ערעדנא ןופ ןעטסענ יד ךיוא רעבָא ןעלַאּפַאב ייז .ןעט

 -עג ייז סָאװ ךעלעגיופ עגנוי יד ןוא רעייא יד ןעגנילשרַאפ ןוא
 .ןעטרָאד ןעניפ

 רעבָא זיא ןענאקוט יד ןופ לעבָאנש רעסיורג רעייהעגנוא רעד
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 גנוצ עגישיילפ עקיד ,עצרוק א ,ּפָאק ןעסיורג גיסעמסינטלעהרַאפ

 +נע רעד .לעבָאנש ןעמורק ,ןעקיד ,ןעגידרענהייצ ,ןעצרוק ַא ןוא

 ַא יו ןעגיובעגסיוא זיא ?עבָאנש ןופ ?ייט ןעטשרעביוא רהיא ןופ

 ןעטשרעטנוא םעד רעביא רעבירַא טהעג ןוא (ןעקַאה) קָאשטורק
 -ָאנש םענעגיובעג רעייז ןעצונַאב ןעיַאנוּפָאּפ יד .לעבָאנש ןעבלַאה

 עטונ רהעז ןענייז ייז .סופ ןעטירד ַא סלַא ןערעטעלק םוצ לעב

 רעהילפ עטוג ךיוא ןענייז ןעטרא ערעייז ןופ עכנאמ ןוא רערעטעלק

 עכלעוו ,ןעטרא עכנאמ ןאראפ רעבָא ןענייז סע .רעפיול עטונ ןוא

 .עטכעלש ןענייז עכלעוו ,עכנאמ ןוא טרעּפמולעגמוא רהעז ןעהעג
 .רעהילפ

 .וַאגוּפָאּפ ַאװָאס יד -- .114 גנונכייצ

 .ןיא סנעטסיימ ,ןעדנעגעג עסייה יד ןיא ןעבעל ןעיַאנוּפָאּפ יד

 -ערב יד ייב טפָא ךיוא רעבָא ייז טניפעג ןעמ .רעטרע עגידלאוו

 -רַאפ ןעבָאה ןערעדעפ ערעייז .נרעב עטעקַאנ ףיוא ,םי ןופ סענ
 ןיא ייז ןופ עטסיימ יד ייב .ןערילָאק עדנעצנעלג ,עטנוב ענעדיש
 ךיוא ןענייז סע .ןערילָאק טּפיױה יד ןעבראפ עטיור ןוא ענירג יד

 .ןעיַאגוּפָאּפ עסייוו ןַארַאפ



 343 (סעװַא) ןעלניופ

 ןופ ןערעװ ןעגיוצרע ןוא טזיײּפשעג ןעזומ ייז .זָאלפליה ןוא
 .רעטומ רעייז

 עצנאג ַא ןעגנאלאב ןעלגיופ-רעטעלק ןופ גנונדרָא רעד וצ

 "ילטפַאשניימעג גינעוו ןעבָאה עכלעוו ,ןעלגיופ ענעדישראפ הייר
 וצ .ןערעטעלק ןופ טפאשנעגייא רעד רעסיוא ,ךיז ןעשיווצ סעכ
 ,עילימַאפ קוקוק רעד ןופ ןעלגיופ יד ןעגנאלאב ןעלגיופ-רעטעלק יד

 ןעיַאנָאּפָאּפ רעד ןופ ,עילימַאּפ רעקיּפ-ץלָאה רעדָא טכעּפש רעד ןופ

 .ערעדנא עגינייא ןוא ,ןענאקוט יד ,עילימַאפ

 רעטנעכייצעגסיוא ןַא זיא טכעּפש רעדָא רעקיּפ-ץלָאה רעד

 ,רעמיוב ןופ ערָאק רעד ןיא רעכעל סיוא טקיּפ רע .רערעטעלק

 רעד .ןעטרָאד ןעבעל עכלעו ,ןעטקעזניא יד ןעגירקוצסיורַא

 .טכעּפש רעגיּפעקטיור רעד (9 ;יַאגוּפָאּפ ַא -- .118 גנונכייצ

 ייז טגנאפ רע ,ןעטקעזניא טימ ךילכעזטּפױה ךיז טזייּפש טכעּפש

 עכלעוו ,גנוצ רעגיטראיםרָאװ רעגנאל רעגיטרַאנעגייא ןייז טימ
 .דנע ןעכילנהע-ןעקַאה ַא טָאה

 -כָאנ טייקגיהעפ רעייז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ ןעיַאנוּפָאּפ יד

 ןענעק ייז ןופ עכנאמ ,ןעגנאלק ענעדישראפ (ןעכַאמוצכָאנ) ןעמַאוצ

 עמיטש יד ךיוא ןוא לעגיופ ענעדישראפ ןופ גנאזעג םעד ןעכַאמטכָאנ
 רעטרעוו ןעדיירכָאנ ןענרעלסיוא רַאגָאז ייז ןעק ןעמ .ןעשנעמ ןופ
 ַא טָאה יַאנוּפָאּפ יד .ןורכז ןעטנעכייצעגסיוא ןַא ןעבָאה ייז ןוא
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 סרעדנוזַאב .גנעל יד סופ ןעבלאהטרעדנָא ךרע ןַא זיולב זיא

 ,ןענאזאפ-טנעמיד ןוא ןענאזאפ-דלָאג יד ןענייז ןענאזאפ ענהעש

 -קאוועג סיורג זיא ןַאזַאפ-טנעמיד רעד .אניכ ןיא ןעבעל עכלעוו

 םורַא זיא קע ןייז ןוא גנעל יד סופ 9 רעביא זיא רעּפרעק ןייז ,ןעס

 רערעדנוזַאב ַא טימ סיוא ךיז טנעכייצ רע ןוא ,גנעל יד סופ 8

 .ןערעדעפ ענייז ןופ טייקכייר-ןעבראפ ןוא טייקנהעש

 . *עלק , גנונדרָא רעד ןיא -- .(ןערָאזנאקס) ןעלגיופ-רעטעלק
 ןעציזַאב סָאװ ,ןעלגיופ עֶלַא יד טריציפיסַאלק ןערעוו "ןעלגיופ-רעט

 -סופ רעיפ ערעייז סָאװ ,םעד ךרוד ,ןערעטעלק וצ טייקגיהעפ יד

 .עטשרעטניה ייווצ ןוא עטשרעדָאפ ייווצ ןיא טלייטוצ ןענייז רעגניפר

 יד ןעלגיופ-רעטעלק יד טיג רעגניפ יד ןופ גנונדרָאנייא עגיזָאד יד

 .רעמיוב ףיוא ןערעטעלק וצ טכייל ױהעז טייקכילגעמ
: 9 
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 .קוקוק רעגידלעבָאנש-לעג רענַאקירעמַא רעד --- .179 גנונכייצ

 ענייז ןענעל וצ טפאשנעגייא עשיטיזַארַאּפ יד טָאה קוקוק רעד

 "רע ןוא טהירבעגסיוא ןערעוו ייז ואוו ,ןעטסענ עדמערפ ןיא רעייא

 -לעבָאנש-לעג רענַאקירעמַא רעד .ןעלגיפ עדמערפ ןופ ןעגיוצ

 טיוב רע .םהאנסיוא ןַא טרּפ םעד ןיא רעבָא זיא קוקוק רעגיד

 .רעייא ענייז ןיילַא טהירב ןוא טסענ ַא ןייַלַא ךיז

 .רעהילפ עטונ ןייק טינ סנעטסיימ ןענייז ןעלגיופ-רעטעלק יד

 ןעטסענ ערעייז .טכורפ טימ ןוא ןעטקעזניא טימ ךיז ןעזייּפש ייז

 יז .רעמיוב עטלַא ןופ רעכעל יד ןיא ,ךילנהעוועג ,ךיז ייז ןעכַאמ

 .הבקנ ןייא טימ זיולב ןעמַאזוצ טבעל רכז ןייא ,ןערָאּפ ןיא ןעבעל

 טעקַאנ ןענייז ,ייא ןופ סױרַא ךיז ןעקיּפ יז ןעוו ,ךעלעגיופ עגנוי יד

 .זָאלפ"ה ןוא



 241 (סעװַא) ןעלגיופ

 -נעגנאפעג רעגנע ןיא .געט 24 ןופ ךשמ ַא ןיא סיוא ייז טהירב ןוא

 יד .אי ייז ןענעל רעייא םגה ,ןענאזאפ יד טינ ןעהירב טפאש

 ןיא ןעלדנאווראפ רעווש רהעז ןיימעגלַא ןיא ךיז ןעזָאל ןענאזאפ

 .תופוע-זיוה

0 / 
 ֵּפ

 | | װ 1 ש

 וו

 .ןַאַאפ ַא - 1 ויונכייצ

 גנאמ .ןענאזאפ ןעטרא ענעדישראפ ערערהעמ ןאראפ ןענייז סע

 ועד .ןעקע עגנאל סרעדנוזַאב ץנאג ןעבָאה ןענאזאפ ןעטרַא עכ

 {ניכ דרָאנ ןופ גרעב יד ןיא טבעל רעכלעוו ,לשמל ,ןאזאפ-נינעק

 ועּפרעק ןייז דנערהעוו ,גנעל יד סופ 6 םורַא זיא סָאװ קע ןַא טָאה

 עי יי נט.
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 ן'פיוא םַאק-שיילפ ןעזָאר רעדָא ןעטיור ַא ןעבָאה רענהיה יד

 ןופ (דרָאב ַא יװ) ךעלּפעל עדנעגנעהּפָארַא עטיור ייווצ ןוא ּפָאק
 יד ייב .,ּפָאק רעייז ןופ ?ייט ןעטשרעטנוא םעד ןופ ןעטייז עדייב

 יד ייב יו רעסערג דנעטיידַאב םַאק רעד ךילנהעוועג זיא רענהעה

 -העש ןעבָאה ,רענהיה יד יו רעסערג ןענייז רענהעה יד .רענהיה

 ףיוא ןערָאּפש ןעבָאה ,ןערעדעפ ןעטייז ןוא קע ערעסערג ןוא ערענ
 א ,עמיטש ערעקראטש ןוא ערעכעה ַא ךיוא ןעבָאה ןוא סיפ יד

 .ןעהערק םוצ עמיטש

 ,ןעטרַא ענעדישראפ ךיז ןעניפענ רענהיהיזיוה יד ןעשיווצ

 ךרוד סױרַא ןעמוק ייז ןופ עטסיימ יד ?ייוו ,ןעסַאר ,רעניטכיר רעדָא

 ןענייז עכלעוו ,(ןעטרא ענעדישראפ ןופ גנורָאּפ) ןעגנורָאּפ עטשימעג
 רעייז ןיא סרעדנָאזַאב ןוא דנאטשוצ ןעדליוו רעייז ןיא ןעמוקעגרָאפ

 "היה 80 םורַא טנעכערעג טנייה ןערעוו סע .דנאטשוצ ןעשימייה

 סע .רַאבטכורפ רהעז ןענייז רענהיה-זיוה עטסיימ יד .ןעסַאר רענ

 ןוא רהֶאֹי ַא רעייא 200 זיב ןענעל סָאװ עכלעזַא ןַארַאפ ןענייז

 .רהעמ רַאגָאז

 - .גיטסולספמאק רהעז ןענייז ןעסַאר עטסיימ יד ןופ רענהעה יד
 -יווצ סיוא סנעטסיימ טכערב רענהעה ייווצ ןָא ךיז ןעפערט סע ןעוו

 רעד ןיא ךיוא ןוא רעטלַא-לעטימ ןיא .ףמַאק רעגיטולב ַא ייז ןעש

 רעד טיירּפשראפ רהעז ןעוועג רעדנעל עלעיפ ןיא זיא טייצ רערעיינ

 עכילטנעפע עטסעטבעילַאב יד ןופ ענייא סלא ,ףמאק-רענהעה

 -רע ?עיצעּפס קעווצ םעד רַאפ ןענעלפ סע .ןעגנולעטשרָאפ-לעיּפש

 -עלפ עכלעוו ,רענהעה עגיטסולספמאק ןערעוו טנרעלענ ןוא ןעגיוצ

 טלעטשעגסױרַא ןוא ןערָאּפש ענרעזייא טימ ןערעוו טגרָאזַאב ןעג

 ןענעלפ רענהעה יד .ערעדנא יד ןעגעג ענייא ףמאק ןיא ןערעוו

 .טיוט ןעלַאפ טגעלפ ייז ןופ רענייא זיב ןעפמעק סנעטסיימ

 ייז .ןעלניופ-רענהיה גנוטַאנ רעד וצ ןעגנַאלַאב ןענאזאפ ידי

 ,םירכז יד סרעדנוזַאב ,ןעלגיופ עטבראפעג ןהעש רהעז עסיורג ןענייז

 ןעדליוו ןיא ?ייט ןעטסערג םוצ ןעבעל ייז .ןעקע עננאל רהעז טימ

 רעדָא סעקינראטסוק ןיא ןעטסענ ערעייז ךיז ןעכַאמ ןוא דנאטשוצ

 ייז .סעקנָאל ןוא רעדלעפ עטהייזראפ ןופ טייוו טינ רעדלעוו-שוב

 "ורנ ןיא ןעבעל ייז .רעפיול עטוג רעבָא ,רעהילפ עטכעלש ןענייז

 יד .ןהָאה-ענאזאפ ןייא טימס רענהיה-ןענאזאפ 6 זיב פ ןופ ןעּפ

 ןיא ,דרע רעד ןיא טסענ ןעכאפנייא ןַא סיוא טיוב ןהוה-ןענאזאפ

 רעייא 15 זיב 8 ןופ סיוא טגעל יז ואוו ,ךעלמיוב ןיא רעדָא זָארג



 יי יי יי עי

 29 (סעװַא) ןעלגיופ ,

 יד .,ןהָאה ןייא ןוא רענהיה 20 ןופ סנעטסיימ ןעהעטשַאב עכלעוו

 ךיז ןערהיפ ןוא ךעלעדנהיה עטהירבעגסיוא-גנוי יד ןעהיצרע תובקנ

 רעניצנייא רעד .גידנעטשטסבלעז ןערעוו ייז זיב םורַא ייז טימ

 -ןיוה יד ןוא.רענהיה עדליוו יד ןעשיווצ דעישרעטנוא רעסיורנ

 גינעוו ןעבָאה עכלעוו ,ןעמיטש ערעייז ןיא טהעטשַאב רענהיה

 | .טייקכילנהע

 א לא
 לעצט נ
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 סעקידניא עגנוי יד טימ תובקנ יד ןוא רעדנוזַאב םירכז יד ,תונחמ
 וצ ןעמוק ייז ןעוו רָאנ ,סופ וצ רעמיא ןערעדנאוו ייז .,רעדנוזַאב

 תובקנ יד  .רעבירַא שינרעטַאמ טימ םהיא ייז ןעהילפ ךייט ַא
 ןענעל ייז ,רעבירג-דרע עכַאלפ ,עטכייפ ןיא רעייא ערעייז ןעגעל
 4 ןופ ףױלרַאפ ַא ןיא סיוא ייז ןעהירב ןוא רעייא 20 זיב 10 ןופ

 -דלאוו ,רעכיטיירק ענעדישרַאפ ןעסע סעקידניא יד .ןעכָאװ
 .ןעקענש ןוא רענרעק ,טכורפ

 ןוא ,תופועדזיוה סלַא ןעהיצרע טכייל ךיז ןעזָאל סעקידניא יד
 -ידניא-זיוה יד ןוא סעקידניא-דלאוו יד ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד

 ךיז ןערָאּפ רַאגָאז טפָא .רעניילק ַא רהעז ןײמעגלַא ןיא זיא סעק

 .סעקידניא-זיוה טימ סעקידניא עדליוו

 ןיא ךיוא ,אקירעמַא ןיא רעסיוא ,ךיז ןעניפעג סעקידניא יד

 -ַאב ןענייז ייז .תופועיזיוה סלַא זיולב רעבָא ,רעדנעל ערעדנא
 ,שירעגירק רהעז ךיוא ןענייז ייז ,ןעלניופ עמוד רהעז סלַא טנאק

 .טגערעגפיוא ךיג ןערעוו ןוא זייב

 ןעידניא-טסָא ןיא טיירּפשראפ סרעדנוזַאב ןענייז סעװַאּפ יד
 -ראפ ייז ,רעדלעוו עגינרעב ןיא ןעבעל ייז ואוו ,ןָאלייצ ןיא ןוא

 ןעדנעגעג ערעטלעק ןופ טאמילק םעד טונ רהעז ךיוא רעכָא ןעגָארט
 -ישראפ ןיא ןערָאװעג טיירּפשראפ ךיוא רעבירַאד ןענייז ייז ןוא
 .רעדנעל ערעדנא ענעד

 א ןעבָאה ייז .ןעלניופ עסיורג ךילמעיצ ןענייז סעװַאּפ יד

 -ַאּפ יד .לעבָאנש םעניילק ַא ןוא ּפָאק םעניילק ַא ,זלאה ןעננאל
 40 זיב 30 ןופ ןעּפורג ןיא סנעטסיימ ,טפאשלעזעג ןיא ןעבעל סעוו
 .רעפיול עטוג רעבָא ,רעהילפ עטכעלש ץנאג ןענייז ייז .קיטש
 ןוא ןעגנאלש טימ ךיוא ןוא םרעוו ,רענרעק טימ ךיז ןערהענ ייז

 .ןעשעדקע
 טהעז ןוא הבקנ רעד ןופ רעסערג דנעטיידַאב זיא רכז רעד

 ןערעדעפ עװַאּפ עניטכערּפ יד .רהיא ןופ רענהעש לעיפ סיוא ךיוא

 ןערעדעּפ יד .רכז רעד טציזַאב עּפעלש רעגנאל רענהעש רעד טימ
 .עּפעלש ןייק טינ ךיוא טָאה יז ןוא ךאפנייא ןענייז הבקג רעד ןופ :

 .לעניופ-"זיוה עטסעטיירּפשראפ טסיימ יד ןענייז רענהיה יד
 יד ןיא רעסיוא ,ןעלייט-טלעוו עלַא ןיא ךיז ןעניפעג רענהיה-זיוה יד
 א ןיא ןעבעל רענהיה ןעטרַא עגינייא .ןעדנעגענ-רַאלָאּפ עטלַאק
 -יורג ןייק ןַארַאפ טינ ייז ןעשיווצ זיא סע רעבָא ,דנאטשוצ ןעדליוו
 ,ןעילימַאּפ ןיא ןעבעל ייז .,רענהיהיזיוה יד טימ דעישרעטנוא רעס



 297 (סעװַא) ןעלגיופ

 ןיא ךיוא ךיז ןעניפענ סעיצעּפס ערעייז ןופ ענינייא ןוא ַאקירּפַא

 טבעיל ,לעניופ רעסיורג ןייק טינ זיא ?עטכַאװ רעד .ַאקירעמַא

 .ןעטלאהַאב סנעטסיימ גָאט ייב טניל ןוא טפאשלעזענ ןייק טינ

 ,זײּפש ןייז ןעכוז סיױרַא ךיז רע טזָאל טכאנ יד טמוק סע ןעוו

 .ןעּפסָאנק ןוא רעטעלב ,רענרעק ןופ ךילכעזטּפױה טהעטשַאב סָאװ

 -לעפ-ץייוו ןיא ןעטסענ ערעייז ךילנהעוועג ךיז ןעכַאמ ןעלטכַאו יד

 רהעז זיא ןעלטכַאװ יד ןופ רכז רעד ,.רעדלעפ-סעברַא רעדָא רעד

 טסכעה ןוא טייקניטסולספמאק סרעדנָאזַאב ץנאג ,ךילטפַאשנעדייל

 רעייא 14 זיב 8 ןופ יַאמ עדנע ןעגעל תובקנ יד .גיטכיזרעפייא

 -סיוא ןערעוו סָאװ ןעלטכאוו עגנוי יד .סיוא ןייֵלַא ייז ןעהירב ןוא

 .סיורג ןערעוו ייז זיב רעטומ רעייז ייב ךיז ןעטלַאה .טהירבעג

 יע ֹיד (1 .ןעלטכַאװ --- .109 גנונכייצ
 .לעטכַאוװ-גרעב רענַאקירעמא יד (2

 יד ןיא סיוא ןעלטכאוו יד ןערעדנאוו טסוגיוא ןיא רעמוז עדנע

 ייז .קירוצ ייז ןעמוק גנילהירפ גנאפנא ןוא רעדנעל עמערַאװ

 -ַאב ן'פיוא ףיוא ךילנהעוועג ךיז ןעטלַאה ייז .ןערעג טינ ןעהילפ

 זילב ןעהילפ וצ ןעלגילפ ערעייז ףיוא ףיוא ךיז ןעביוה ייז ,ןעד

 .ןעגנואווצעג ןענייז ייז ןעוו רעדָא ,ןערעדנאווסיוא ןעפראד ייז ןעוו

 סלַא טנעכערעפ ןערעוו (רענהיה עשידניא) סעקידניא יד

 יד ןיא ןעסַאמ עסיורג ןיא ךיז ןעניפעג ייז .לעגיופ רענַאקירעמַא

 .ַאקירעמַא ןופ ןעטַאאטש עכילטסעוו-לעטימ יד ןופ רעדלעוו עסיורג

 עסיורג ןיא טרָא וצ טרָא ןופ םורַא ייז ןערעדנאוו טייצ-טסברעה ןיא
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 ,(קיּפוּפ) ןעגָאמ רעייז ןיא ןיירַא ןעמוק ייז רעדייא ,טכאמעג רעכ
 רעטסעפ ַא טימ ןעלעקסומ עקרַאטש רהעז ןופ טהעטשַאב רעכלעוו

 ןענעל ןעלגיופ-ץַארק יד .ןייּפש סָאר ןעביירוצ םוצ ,טיוה-ןרָאה
 ןופ עטסיימ יד ייב ןוא דרע רעד ףיוא רעייא ערעייז ךילנהעוועג

 -נא ןייק טינ ןעמהענ םירכז יד .יירעבייוו לעיפ טריטסיזקע ייז
 ןעוט סָאד ,רעייא יד ןעהירב ןיא ןוא ןעטסענ יד ןעיוב ןיא ?ייט
 עטהירבעגסיוא עננוי יד ןענייז ייז ןופ עטסיימ יד ייב .תובקנ יד
 זייּפש טימ ןעגרָאזַאב וצ ךיז ןוא ןעמפיולוצמורַא גיהעפ ךעלעניופ
 -ץארק יד ןופ ןעלנילפ יד .ייא ןופ סיוא ךיז ןעקיּפ ייז יו ךיילג

 -ַאד ןענייז ייז ןוא טלעקיווטנע ךאווש ,ךילנהעוועג ,ןענייז לעגיופ
 .רעהילפ עכַאװש ץנאג רעביר

 -רא ענעדישדאפ יד ןעגנאלאב ןעלגיופ-ץארק גנונדרָא רעד וצ

 ,ןענאזאפ יד ,ןעלטכאוו יד ,רענהיה-דלאוו ןוא רענהיה-זיוה ןעט
 .=רענהיה עכלעזַא) רענהיה-טסענ-לאוו יד ,סעוװַאּפ יד ,סעקידניא יד

 ןעכיוה ַא סיוא ןעיוב עכלעוו ,ןעילַארטסיױא ןיא ןעלגיופ עכילנהע

 ןוא (רעייא ערעייז ןענעל ייז ואוו ,טסענ רעייז םורַא (דנאוו) לַאװ
 | .ערעדנא עכנַאמ

 ענעדישרַאפ יד טנעכערעגוצ ךיוא ןערעוו ןעלניופ-ץארק יד וצ

 -ייטבא ערעדנוזַאב ַא ןיא ייז טלעטש ןעמ רעבָא ,ןעביוט ןעטרַא

 -יּפיט יד ןופ סעלעיפ ןיא ךיז ןעדיישרעטנוא ןעביוט יד ?ייוו ,גנול
 רהעז ןענייז ,רעהילפ עטונ ןענייז ןעביוט יד .ןעלגיופ-ץארק עש
 -ייארעפ לָאמנייא ךיז טָאה סָאװ רֶאּפ ַא ,ןעטסימַאנָאנָאמ עגנערטש
 רעד טפלעה רכז רעד ,טגינייארעפ רעמיא ףיוא ןיוש טביילב טגינ

 ןעמוק עכלעוו ,ךעלעבייט עגנוי יד ןוא ,רעייא יד ןעהירב הבקנ

 טעמרָאקעג ןעזומ ןוא זָאלפליה גידנעטשלָאפ ןענייז ,ייא ןופ סױרַא

 רעייז ןעגרָאזַאב ןיילַא ךיז ןענעק ייז זיב ,טייצ ערעגנעל ַא ןערעוו

 רהעז ךיז טעדיישרעטנוא ןעביוט יד ןופ עמיטש יד ךיוא .זייּפש
 יד ןופ ןעמיטש יד .לעגיופ-ץארק יד ןופ ןעמיטש יד ןופ קרַאטש
 יד דנערהעוו ,דנעסייר ,טרַאה ,ךילנהעוועג ,ןענייז ןעלגיופ-ץארק

 .שילָאכנאלעמ ןוא ךייוו ,טפנאז זיא ןעביוט יד ןופ עמיטש

 ,עצרוק ,ךילנהעוועג ,ןענייז ןעלגיופ-ץארק יד ןופ ןעלבָאנש יד

 ןעטרַא יד ןעקיּפ וצ טסאּפעגוצ ןענייז ןוא עגיציּפש ןוא עקרַאטש
 .גנורהַאנ-טּפיוה רעייז זיא סָאװ ,סערדַאי ןוא רענרעק -- זייּפש

 .ןעטקעזניא ןוא טכורפ ,סעדגַאי ךיוא ןעסע ייז
 ,ןעיזַא ןיא ,אּפָארייא ןיא טיירּפשראפ ןענייז ןעלטכַאו יד
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 ערעייז .ךעלבירנ-דרע עכַאלפ ןיא ןעטסענ ערעיײיז ןעיוב ןוא ןערָאּפ

 -ָאמראה ןוא טקעלפעג ןוא טפיירטשעג סנעטסיימ ןענייז רעייא

 עגנוי יד .ךיז ןעניפעג ייז עכלעוו ןיא ,גנובעגמוא רעד טימ ןעריזינ

 סיוא ךיז ןעקיּפ ייז יו ךיילנ טסענ םעד ןעזָאלראפ ךעלעניופ

 .ייא ןופ

 סנעטסיימ זייּפש רעייז ןעכוז קעװַא ףיז ןעזָאל ןעּפענש יד

 ךיוא ןוא רעהילפ עטונ ןענייז ייז .טכאנ ייב רעדָא דנעווִא ןופ

 -בא ןערעוו עכלעוו ,רעייא רעיפ טגעל הבקנ יד .סרעפיול עטונ

 ןאראפ ןענייז סע .רעטכעלשעג עדייב ןופ טהירבעג גידנעלסקעוו

 עכנאמ .ןעּפענש יד ןופ סעיצעּפס ענעדישרַאפ עהייר עצנַאג ַא

 .ןעלניופ-זיוה סלא ןעהיצרע טכייל ץנאג ךיז ןעזָאל ייז ןופ

 סעגערב ענידמַאז יד ייב םורַא ןעפיול רעפיול-דנארטש יד

 ןעכוז ייז ואוו ,ןעכייט ןופ סענערב ענימַאלש יד ייב רעדָא םי ןופ

 ,עצרוק ןוא ?עבָאנש ןעגנאל-לעטימ א ןעבָאה ייז .זייּפש רעייז

 .ןערעדעפ ערעייז ןופ ריִלָאק רעד ךיז טרעדנע רעמוז .סיפ עקיד

 ,ּפָאק ןעסיורג גיסעמסינטלעהרעפ ַא טָאה רעפייפ-ןעגער רעד

 א טָאה רע .,לעבָאנש ןעגנאל-לעטימ א ןוא זלאה ןעקיד ןעצרוק ַא

 רעדָא רעטיוועג טימ ?ופ זיא טפול יד ןעוו ןוא עמיטש עדנעפייפ

 טמוק ןופרעד .ןערעה קרַאטש יז רע טזָאל ןענעגער םייב טלַאה סע

 רעטוג ַא ןוא רעהילפ רעטונג ַא זיא רע ."רעפייפ-ןענער , ןעמָאנ ןייז

 הבקנ יר .טפאשלעזעג טבעיל ןוא גיטסול רעמיא זיא ,רעפיול

 יז ואוו ,לעבירג-דרע עכַאלפ ַא ןוא רעייא רעיפ רעדָא יירד טנעל

 .סיוא ייז טהירב

 רעד ןיא -- .(ןערָאזאר) ןעלניופ-ץארק רעדָא רַאש יד
 -ערעגניירא ןערעוו ןערָאזאר רעדָא ןעלניופ-ץארק יד ןופ גנונדרָא

 -עקורט ן'פיוא סנעטסיימ ןעבעל עכלעוו ,ןעלניופ ןעטרַא עלַא טנעכ
 דרע יד ןערַאש וצ ןוא ןעצַארק וצ עבט יד ןעבָאה ןוא ןעדָאב םענ

 -רעיפ עקרַאטש ,עצרוק ךילנהעוועג ןעבָאה ייז .סיפ ערעייז טימ

 -ַארק וצ טסאּפעגוצ ,לענענ עּפמעט עקרַאטש טימ סיפ עגידרעגניפ

 -ָאפ יירד ןענייז רענניפ רעיפ יד ןופ .דרע יד ןערַאש ןוא ןעצ

 -ניפ רעטשרעטניה רעד ,רעטשרעטניה ַא רענייא ןוא עטשרעד

 סאווטע זיא רע ןוא עטשרעדָאפ יד יוו רעצריק דנעטיידאב זיא רענ

 ךילכעזטּפיוה ךיז ןערהענ לעניופ-ץארק יד .טקורעגנפיורַא רעכעה

 ןעסיורג א רעבירַאד ןעבָאה ייז .טָאז ןוא רענרעק ענעדישראפ טימ

 יי טשרעוצ ןערעוו רענרעק עטרַאה ענעגנולשראפ יד ואוו ,ּפָארק
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 -ָאלפ, רעד (1 .ןעלגיופ עשזדָארב -- .168 גנונכייצ
 ;רעפייפ-ןעגער רעד (8 ;עלַאריּפמוז יד (2 ;"רעּפַאלק-ֶעק
 .סיביא רעד (6 ;רעפיולידנַארטש רעד (0 ;עּפענש יד 4
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 רעד .רהאפענ ןופ ןעטיה וצ רעטכעוו סױרַא ןעלעטש ןעבעל ייז

 טזייו ןוא לעניופ-זיוה סלַא ןעהיצרע טכייל ךיז טזָאל ךינארק

 יד רַאפ רעטכעוו רעטונג ַא זיא רע ..זנאטשראפ לעיפ רהעז סױרַא

 .דנוה ַא יוװ ,היפ-זיוה ןוא תופועדזיוה

 ךיז ןעבָאה רֶאֹּפ ַא ןעװ .ןערָאּפ ןיא ןעבעל סכינארק יד

 ייז .ןעבעל ןעצנאג רעייז ןעמַאזוצ ןיוש ייז ןעביילב ,טגינייארַאּפ

 עניּפמוז יד ןיא סעקינטסָארט ןוא זָארג ןופ ןעטסענ ערעייז ןעכַאמ
 רעייא 2 סיוא לירּפַא ןיא טגעל הבקנ יד .ןעבעל ייז ואוו ,ןעדנעגעג
 ןופ ןוא רכז םעד ןופ גידנעלסקעװובַא טהירבעג ןערעוו עכלעוו

 ן'רַאפ סיוא ןערעדנאוו ןוא רעהילפ עטונ ןענייז ייז .הבקנ רעד

 .רעטניוו

 יד ןופ גידנעמוקסיורַא ןעטלעז רהעז ןעמ טהעז ןעלַאר-ּפמוז יד

 יד ןעשיווצ ןעטלאהעב רעמיא ןעבעל ייז .ןעבעל ייז ואוו ,ןעּפמוז

 ךיוא ןעהילפ ייז .,ןעּפמוז יד ןופ סעקינטסָארט ןֹוא זָארג עכיוה

 ערעייז ףיוא ףיוא לָאמַא ךיז ןעביוה ייז ןעוו ןוא .ןעטלעז ץנאג

 ךיז ןעזָאל ןוא עקערטש עצרוק ַא זיולב ךיוא ייז ןעהילפ ,ןעלנילפ

 .טינ רעטייוו ַײז טהעז ןעמ ןוא זָארג עפעיט יד ןיא רעטנורַא קירוצ

 ןעסייו ַא ,ןערעדעפ עיורג ?עקנוד טָאה ןהוה-רעסַאוו יד

 ןענייז רענהיה-רעסַאוו יד .סרעגניפ עגיטיוה-םיווש ןוא לעבָאנש

 .ַאקירעמַא ןופ ןעטַאַאטש עטגינייארעפ יד ןיא טײרּפשרַאפ קרַאטש

 "יווש עטונ ךיוא ןענייז ייז רעבָא -,ןעדנעגעג עגיּפמוז ןיא ןעבעל ייז

 ,ןעכייט עליטש ףיוא ןוא סערעזָא ףיוא םורא ןעמיווש ייז .רעמ

 רהָאריזָארג ןופ ייז ןעכַאמ ןעטסענ ערעייז .שיפ ןעגנאפ ייז ואוו

 ןעקיּפ יז יו ,טסענ םעד ןעזָאלרַאפ ךעלעגיופ עטהירבעגסיוא יד ןוא

 1 .ייא ןופ סױרַא רָאנ ךיז

 ןעלגיופ-ּפמוז עניילק עהייר עצנַאנ ַא ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע

 ייז ןופ עשיטסירעטקאראכ רהעמ יד .ןעלגיופ-עשזדָארב רעדָא

 יד .רעפייפ-ןעגער יד ןוא רעפיול-דנארטש יד ,ןעּפענש יד ןענייז

 עניּפמוז ןיא ןעבעל ןוא ןיילק ךילנהעוועג ןענייז ןעלגיופ עגיזָאד

 . סעיצעּפס עטסיימ יד .ןעגערב-םי ענידמַאז יד ףיוא ןוא ןעדנעגעג

 ךיז ןערהענ ייז .ןעלבָאנש עגנאפ עניד ןוא סיפ עגנאל ןעבָאה

 עכלעוו ,ןעטקעזניא ןוא ךעל'היח-רעסַאװ עניילק טימ ךילכעזטּפױה

 ןעהילפ ייז .,ןעּפמוז יד ןיא ןוא ןערעסַאװ עכַאלפ יד ןיא ןעגנאפ ייז

 טמוק סע ןעוו ,תונחמ עסיורג ןיא םורא רהָאי ןופ טייצ עטסיימ יד

 ןיא ךיז ייז ןעלייטוצ ןעהירב ןוא רעייא ןענעל ןופ טייצ יד רעבָא
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 טהירב געט 31 זיב 28 ןופ ףיולרַאפ ַא ןיא ןוא רעייא 9 זיב 2 ןופ

 .סיוא ייז יז

 עכילצראווש ןעבָאה עכלעוו ,ןעכרָאטש ןאראפ ךיוא ןענייז סע

 ךילצראווש ןענייז ןעלנילפ ערעייז ןוא ןעקור רעייז .ןערעדעפ

 .סייוו זיא ךיוב רעייז דנערהעוו

 ,לעגיופ-זיוח סלַא ןערעוו ןעגיוצרע טכייל ןענעק ןעכרָאטש יד

 .גנוי ייז טננאפ ןעמ ןעוו

 זיא רעכלעוו ,"רעּפאלק-ןעקָאלּפ , רעדָא לעבָאנש-רעהייר רעד
 רע .ל?עגיופ-ּפמוז רעשיּפיט ַא ךיוא זיא ,ַאקירעמַא ןיא טיירּפשראפ

 ןייז טכוז רע ואוו ,ןעדנעגעג עגיּפמוז ןיא סנעטסיימ טגניירברַאפ

 ַאזַא סױרַא טזָאל רע ןוא טכאנ ייב םורַא טרעדנאוו רע .זייּפש

 ןעו ,טרעה ןעמ סָאװ ,גנאלק םעד וצ ךילנהע זיא סָאװ ,גנאלק

 ןעמָאנ ייז טמוק םעד ןופ .דרע רעד ןיא ןעקָאלפ ַא טּפאלק ןעמ

 ןעכַאמ ייז .(שילגנע ןיא ,רעוויַארד קייטס) "רעּפַאלקדןעקָאלּפ ,
 "רהָאר רעדָא סעקינטסָארט יד ןעשיווצ ןעטסענ ערעייז ךילנהעוועג

 .ןעבעל ייז ואוו ,ןעּפמוז יד ןופ (שימַאק) זָארג
 .סעינַאּפמָאק ןיא ךילנהעוועג ןעהירב סאילּפאצ רעדָא רעהייר יד

 ,רעמיוב ףיוא סנעטסיימ ,ןעטסענ עכאלפ עסיורג סיוא ןעיוב ייז

 .ןעהירב ןוא רעייא ערעייז ןעגעל ייז ואוו

 ךיוא ןענייז ןהוה-רעסַאװ יד ןוא עלַאר-ּפמוז יד ,ךינַארק רעד

 -דָארב ןופ רעבַאהבעיל עסיורג טינ ןענייז ייז רעבָא ,לעגױפ-ּפמוז

 טימ ךילכעזטּפיוה ךיז טזייּפש ךינַארק רעד .רעסַאװ ןיא ןעשז

 .שערפ טימ ךיוא לָאמַא ןוא ןעטקעזניא ,טכורפ ,ןעצנאלפ ,רענרעק

 ןיא ןעטקעזניא ןוא שערפ ןעגנאפ רענהיה-רעסַאו ןוא ןעלַאר יד

 םייב שיפ ןעגנאפ ייז רעדָא ,ןעבעל ייז ואוו ,ןעדנענעג עגיּפמוז יד

 א זיב ןעטרַאװ ןוא קעװַא ךיז ןעלעטש ייז ואוו ,רעסַאװ ןופ גערב

 ןָאט ּפַאכ ַא ןענעק םהיא ןעלָאז ייז זַא ,טנהָאנ ןעמיוושוצ טעוו שיפ

 .ולאה עגנאל רעייז גידנעקערטשסיוא ,לעבָאנש ןעגנאל רעייז טימ

 ןעמאזניוב ןעגנַאל ַא טימ לעניופ רעסיורג ַא זיא ךינַארק רעד
 -רעיפ עגנאל ץנאג טימ ןוא לעבָאנש ןעגיציּפש ןעגנַאל ַא טימ ,זלַאה
 טבעל ,לעגיופ רעכילטפאשלעזעג א זיא רע .סיפ עגידרעגניפ
 רעגיטומ-טוג א רהעז זיא רע .סעינַאּפמָאק עסיורג ןיא סנעטסיימ

 -רַאו וצ טּפֶא טבעיל רע .טפאהלעיּפש ןוא גיטסול רעמיא ,לעגיופ
 וצ ייז ךיז טגָאי ןוא טפול רעד ןיא ךעלצלעה ןוא ךעלדנייטש ןעפ

 עכלעוו ןיא סעינַאּפמָאק יד .גיטכיזרָאפ רהעז זיא רע .,ןעּפַאכ
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 ןעקרַאטש ַא ןעכַאמ רע ןעק רעבָא רַאפרעד ,ןעשיצ רעדָא ןעּפיש
 -םיוא זיא רע ןעוו סרעדנָאזַאב ,לעבָאנש ן'טימ גידנעּפַאלק שיורעג

 ןעלבָאנש ערעייז טימ ןעכרָאטש יד ןופ ןעּפַאלק סָאד .טציירעג

 ךילמעיצ ןופ ןערעה שיורעג םעד ןעק ןעמ סָאד ,קרַאטש ױזַא זיא
 | .טייוו

 טסוגיוא עדנע םורַא ןעטסענ ערעייז ןעזָאלרַאפ ןעכרָאטש יד

 ןוא ןעדנעגעג עמירַאװ יד ןיא רעטניוו ן'רַאפ ןערעדנאוואוצסיוא
 רעדייא .,לירּפַא ןעטימ ןיא רהעפעגנוא קירוצ םוא ךיז ןערהעק ייז
 רנעגעג םעד ןופ ןעכרָאטש יד ךיז ןעביילק סיוא ןערעדנאוו ייז
 ייז יו ,ןעלבָאנש יד טימ קרַאטש ןעּפַאלק ,ץַאלּפ ןייא ןיא ןעמַאזוצ

 -נוא ןעפראד ייז עכלעוו ,עזייר רעד חכמ ןעדיירכרוד ךיז ןעטלָאװ

 ,ןעלגילפ יד ףיוא ףיוא ךיז ייז ןעביוה םעדכאנ ןוא ,ןעמהענרעט
 ןיא זלאה עגנאל יד ןוא רעטניה ַא סיפ עגנאל יד גידנעקערטשסיוא

 .קעװַא ןעהילפ ייז ןוא סיוארָאפ

 סע סָאד ,ןעבעגעגרעביא רעשרָאפ-רוטַאנ עכנאמ ןופ טרעוו סע
 רעייז רָאפעב ןעכרָאטש עטלעמאזראפ יד ןעוו ,עלעפ רָאפ ןעמוק

 -רעד ןוא םירבח ערעייז ןופ ייווצ רעדָא םענייא ןעלַאפַאב עזיירּפַא

 סָאד זַא ,טביולנ קלאפ סָאד .ןעלבָאנש ערעייז טימ ייז ןענע'גרה

 ןעשיווצ .ייז ןעשיווצ רעכערברַאפ יד ןעכרָאטש יד ןע'טּפשמ

 ןופ טּפשמ םעד ןעגעוו ןעטכישעג עלעיפ טיירּפשראפ ןענייז קלָאפ

 -רַאפ יד ױזַא יו ןוא טרהיפענ טרעוו סע ױזַא יו ,ןעכרָאטש יד

 ןעמ סָאװ ,ןעטכישעג עֶלַא יד רָאנ .טלייטרואראפ ןערעוו רעכערב
 ןערעוו טכארטאב טינ ןעפראד ,ןעכרָאטש יד ןעגעוו ךיז טלהעצרעד

 -עג עכלעזַא ןיא טלעיּפש קלָאפ ןופ עיזַאטנאפ יד .ןעטקַאפ סלַא
 ,עלעפ יד זַא ,רעבָא טקנעד ןעמ .עֶלָאר עסיורג ץנַאג ַא ןעטכיש

 -ייא ןעטיוט ןעכרָאטש יד סָאד ,ןערָאװעג טקרעמַאב ןענייז עכלעוו

 -רע ןענעק ,עזײרּפא רעייז רַאפ םירבח ערעייז ןופ ייווצ רעדָא םענ

 ןענייז טיוט םוצ עטלייטרואראפ יד סָאװ ,טימרעד ןערעוו טרעלק
 -ייר עגנאל יד ןעכַאמטימ טינ ןענעק עכלעוו ,עכַאוװש רעדָא עקנארק
 זיא טקאפ רעד זַא ,רעכיז טינ ןיײמעגלַא ןיא זיא סע רָאנ .עז
 -רואראפ ןעכרָאטש יד ביוא ,טסייה סָאד ,רעניטכיר א טּפיוהרעביא
 .םירבח ערעייז טיוט םוצ עקַאט ןעלייט

 -העק ,עזייר-רעטניוו רעייז ןופ קירוצ ןעמוק ןעכרָאטש יד ןעוו
 ייז עכלעוו ,ןעטסענ עטְלַא ערעייז וצ םוא ךילנהעוועג ךיז ייז ןער
 סיוא טגעל הבקנ יד .ךיז ןעצעזַאב ייז ואוו ןוא סיוא ןערעפענ
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 עסַאנ ןיא גידנעשזדָארבמורַא ןהעז ךיוא םהיא ןעק ןעמ .זייּפש
 -נא ןוא שערפ טגנאפ רע ואוו ,ןעדנעגעג עניּפמוז ןיא ןוא סעקנָאל
 ןענעק רעהייר יד .טגנילשראפ רע עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב ערעד
 .ןעלגיופ-זיוה סלַא ןערעוו ןעניוצרע ךיוא

 ייב זיולב זייּפש רעייז ןעכוז סױרַא ןעהענ רעהייר-טכאנ יד
 עסיורג ןיא ךיז ייז ןעלמאזרַאפ נָאט ןופ טייצ רעד ןיא .טכאנ

 .לעמערד ַא ןעּפַאכ ןוא רעמיוב ףיוא סיוא ךיז ןעצעז ,סעינַאּפמָאק
 ,לעגױפ-ּפמוז עטסעטנאקאב יד ןופ רענייא זיא ךרָאטש רעד

 רע יװ ,ךרָאטש-רעּפַאלק רעדָא ךרָאטש רעסייוו רעד סרעדנָאזַאב
 -ררע עֶלַא ןיא טיײרּפשראפ ןענייז ןעכרָאטש יד .ןעפורעג טרעוו

 ןערעדנאוו ייז .ןעדנעגעג עסייה יד ןיא ,רעבָא ,רהעמ ,ןעלייט
 -ַאלפ ןיא ןעשזדָארב ןוא רעדלעוו ןיא ,ןעדנעגעג עניּפמוז ןיא םורַא
 -רעסַאו ערעדנא ןוא שערפ ,שיפ ןעננאפ ייז ואוו ,ןערעסַאו עב
 ןעטסענ ערעייז ןעכַאמ ייז ןוא רעהילפ עטונ ןענייז ייז .ערעיט

 ןענעק לַאפ-טיונ ַא ןיא .רעזייה ןופ רעכעד רעדָא רעמיוב ףיוא

 ןענייז ייז רעבָא ,טפאשלעזעג ןיא ןעבעל ייז .ןעמיווש ךיוא ייז
 -לעוו ,שינעפעשעב עגידעבעל עדעי ןעלַאפַאב ייז .שירעביור רהעז

 .ןעמוקייב רָאנ ןענעק ייז עכ
 רע .,לעניופ רענהעש סרעדנוזַאב ַא זיא ךרָאטש רעסייוו רעד

 ןענייז ןעלגילפ ענייז ןופ ןעציּפש יד זיולב ,סייוו ןעצנאגנ ןיא זיא

 עניד עגנאל ענייז ןוא ?עבָאנש רעדַארג רעננאל ןייז .ץראווש

 ןיא ,אּפָארייא ןיא טבעל ךרָאטש רעסייוו רעד .טיור ןענייז סיפ
 רע טרעדנאוו רעטניוו ףיוא .ַאקירּפַא דרָאנ ןיא ןוא ןעיזַא-לעטימ
 טימ ךיז טרהענ רע .ןעידניא-דרָאנ ןוא ַאקירפַאדדיז ןיא סיוא

 -ָארק ,זיימ ,םרעוו-ןענער ,ןעקענש ,שיפ ,ןעשעדקע ,ןעגנאלש ,שערפ

 .(ןענעיב סרעדנָאזַאב) ןעטקעזניא עכנַאמ טימ ןוא ןעזָאה עגנוי ,ןעט
 טגנילשראפ ןוא ןעלניופ ערעדנא ןופ ןעטסענ יד ךיוא טלַאפַאב רע

 ןיא ןענייז ןעכרָאטש יד .ךעלעגיופ עגנוי ערעייז ןוא רעייא ערעייז

 ,ןעיידרַאפ טינ ןענעק ייז סָאװ ,זייּפש .רעסערפ עסיורג ןיײמעגנלַא
 .סױרַא ןעייּפש ןוא ןענָאמ רעייז ןופ קירוצ סױרַא ייז ןעגניירב

 ךיז ןעמוק רָאּפ ַא ןעוו ןוא ,ןרָאּפ ןיא ןעבעל ןעכרָאטש יד
 ןעמאזוצ ןעבעל ,ךילנהעוועג ,ןיוש ייז ןעביילב ,ףיונוצ לָאמ ןייא
 -העמ ןערָאװעג טקרעמַאב רעבָא ןענייז סע .ןעבעל ןעצנאג רעייז

 .ןעכרָאטש יד ןעשיווצ ךיוא טייהיירטנוא ןופ עלעפ ערער

 זיולב ןעק רע .עכַאוװש ַא רהעז ךרָאטש רעד טָאה עמיטש ַא
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 עשיּפיט ןענייז אילּפַאצ רעדָא רעהייר רעד ,ךרָאטש רעד

 עכַאלפ ןוא ןעּפמוז יד ןיא םורַא ןעשזדָארב עכלעוו ,ןעלגיױפ-ּפמוז

 ,סיפ עגנאל טָאה רעהייר רעד .זייּפש רעייז ןעכוז וצ ןערעסַאװ

 .לעבָאנש םעניד ןעגנאל-לעטימ ַא ןוא ,זלַאה םעניד ןעננאל רהעז ַא

 -ַאלפ ַא ןיא ךילנעווַאבנוא טהעטש רע יוװ ,ןהעז טּפָא םהיא ןעק ןעמ

 -סגנילבעיל ןייז ןענייז עכלעוו ,שיפ ףיוא סיוא טקוק ןוא רעסַאװ ןעכ

 .(רעהייר) ַאילּפַאצ עוולב יד -- .107 גנונכייצ
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 ןענייז ןוא ןעבע" עצנאג סָאד ןעמַאזוצ ןיוש ךיז ייז ןעטלַאה רַאּפ ַא
 .ערעדנא יד וצ ענייא ךילטרעצ רהעז

 רעבָא ,דנאטשוצ ןעדליוו ןיא ךילנהעווענ ןעבעל ןענַאװש יד

 -ימייה בלאה רעדָא ,עשימייה סלַא ןענהעווענוצ טכייל ייז ןעק ןעמ

 -ענוצ ןעטסכייל םַא ךיז ןעזָאל עכלעוו ,ןענַאװש יד  ,לעניופ עש
 יו ,ןענַאװש עמוטש יד רעדָא ןענַאװש-רעקעה יד ןענייז ןענהעוו

 ןעוו רעבָא ,סייוו-יורנ ייז ןענייז דנעגוי רעד ןיא  .ייז טפור ןעמ
 עסיורג רהעז ןעגעל ייז .סייוו-עענש ייז ןערעוו סיוא ןעסקַאװ ייז

 .רעווש טנופ ַא ךרע ןַא ןוא גנעל יד (סעשטניא) לָאצ 8 זיב רעייאו
 ןעגעל ייז .ןעקעלפ עיורג-יולב טימ סייוו-ךילנירג ןענייז רעייא יד

 .רעייא 8 זיב 6 ןופ

 םעד טינ ןערעדנע עכלעוו ,ןענַאװש ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע

 סייוו דנענוי רעד ןיא ןיוש ןענייז ייז .ןערעדעפ ערעייז ןופ ריִלָאק
 | .עענש יװ

 טָאה רע ."ןאווש-נניז , רעד זיא לעניופ רעטנאסערעטניא ןא

 טזָאל רע עכלעוו ,עמיטש עדנעגנילק-ליואוו ןוא ערעטיול ,עלעה ַא

 ןיא רעדָא ,רהאפעג ןיא ךיז טניפעג רע ןעוו .ןערעה טפָא רהעז
 "וצ ,ןעניפעג טינ ןעסע ןייק ןעק ןוא גירעגנוה זיא רע ןעוו רעטניוו
 סױרַא רע טזָאל ,ןערָארפראפ ןענייז ןערעסַאװ יד סָאװ םעד בעיל

 .שילָאכנאלעמ טסכעה ןעגנילק עכלעוו ,רענעט

 יד -- .(ןערָאטַאלארג) ןעלגיופ עשזדַארב רעדָא ּפמוז יד
 .ןעלניױפ-רעסַאװ עבלַאה ןענייז ןעלגיופ עשזדָארב רעדָא ּפמוז
 עכַאלפ ןיא ,ןעדנענעג עגיּפמוז ןיא ףיוא ךיז ןעטלַאה ייז ןופ עלעיפ
 .סערעזָא ןופ ןוא ןעכייט ןופ ,םי ןופ סעגערב יד ייב ,ןערעסַאװ

 ןעכוז וצ םהיא ןיא ןעשזדָארב רָאנ רעסַאװ ןיא טינ ןעמיווש ייז
 "עג סע עכלעוו ןיא סיפ עטעקַאנ עגנאל ןעבָאה ייז .זייּפש רעייז
 -ָאה ייז .רעגניפ-רעטניה ןייא ןוא רעגניפ-רעדָאפ יירד ךיז ןעניפ
 גנאל ןענייז ןעלגילפ ערעייז .ןעלבָאנש עננאל סנעטסיימ ךיוא ןעב

 -ראפ לענױפ-ּפמוז יד ןופ עכנאמ .רעהילפ עטוג ןענייז ייז ןוא
 יד ,רעסַאװ רעדָא ןעּפמוז ןיא יו השבי רעד ףיוא רהעמ ןעגניירב
 רעדָא ןעּפמוז ןיא ףיוא רעמיא טעמכ ךיז ןעטלַאה רעבָא עטסיימ
 ןוא םרעוו ,ןעקסולָאמ ,שערפ ,שיפ ןעגנאפ ייז אוו ,רעסַאװ םייב
 ךיז ןעטלַאה עכלעוו ,עגינעי יד .זייּפש רעייז רַאפ ןעטקעזניא

 לייט ןעטסערג םוצ ךיז ןעזייּפש ,השבי רעד ףיוא רהעמ ףייא

 .ןעסנירג טימ
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 ן'זיב ןעטרָאד ןעביילבראפ ןוא ןעדנעגעג עמירַאװ יד ןיא תונחמ

 ייוצ ןיא ןעהילפ ייז .קירוצ םוא ךיז ןערהעק ייז ןעוו ,גנילהירפ

 רעשינייטאל רעד יװ ,ןילק ַא יו ףיונוצ ךיז ןעמוק עכלעוו ,ןעהייר

 ןוא (רענָאג ַא) רעסנעג ַא טהילפ עציּפש רעד ןַא ./} בַאטשכוב

 .םהיא ךָאנ הנחמ עצנאג יד

 ,זנאג-יורג רעדליוו רעד ןופ ּפָא טמאטש עכלעוו ,זנאג-זיוה יד

 ןלַאה ןערעצריק ַא ,רעּפרעק ןערעוויסַאמ ןוא ןערערעווש ַא טָאה

 טמאטש יז רעכלעוו ןופ ,זנאג עדליוו יד יו ,סיפ ערעצריק ךיוא ןוא

 ַא טָאה ןוא רעקרַאטש ,רעסערג זיא (רענָאג) רעסנעג רעד .ּפָא
 ןעטיה זנעג"זיוה יד .זנאג יד יװ זלאה ןערעקיד ןוא ןערעגנעל

 עכילטע ךיז םורַא טָאה רעסנעג ןייא .עימַאגָאנָאמ ןייק ּפִא טינ

 "ד ןָא ןעגנאפ ץרעמ ןיא רעדָא רַאורבעפ ןיא רהעפעגנוא .זנעג

 ,גָאט א רעביא גָאט א ךילנהעווענ ןענעל ייז .ןענעל וצ זנעגיזיוה

 סָאד .רהעמ לָאמַא ןוא רעייא 20 זיב 12 ןופ סיוא ןעגעל ייז זיב

 טינ ןענייז זנעג-זיוה עגנוי יד .געט 82 זיב 28 ןופ טרעיוד ןעהירב

 ערעטלע רעייא ערעייז ףיוא רעבירַאד טצעז ןעמ ,רעהירב עטונ ןייק

 .ןעהירב זנעג

 רע .ןעלגיופ-רעסַאוװ עטסנהעש יד ןופ רענייא זיא ןַאװש רעד

 א רהעז טימ ,זנַאנ ַא יו רעסערג דנעטיידַאב ,סיורג ךילמעיצ ויא

 -?עוו ,לעבָאנש ןעדַארעג ַא ,ּפָאק ןעגיסעמלעטימ ַא ,זלַאה ןעגנאל

 סיפ עקראטש עגירעדינ ןוא ,טבלעוועג סאווטע דנע םייב זיא רעכ

 .רענניפ יד ןעשיווצ טיוה-םיווש ַא טימ

 ,ןעלייט-טלעוו עלַא רעביא טיירּפשראפ ןענייז ןענַאװש יד
 ןוא ערעגיסעמ יד ןיא להָאצ ערעסערג ַא ןיא ךיז ןעניפעג ייז רעבָא

 ייז .לעגוק-דרע ןופ לייט ןעכילדרָאנ םעד ןופ ןעדנעגעג עטלַאק

 טימ ךיז ןערהענ ייז .סערעזָא ןוא ןעכייט ןיא ,םימי ןיא ןעבעל

 -ינעפעשַאב עניילק ערעדנא ןוא שיפ ,םרעוו ,ןעקסולָאמ ,ןעצנאלפ

 יד ןעגניירבראפ ייז ואוו ,רעסַאװ ןיא ןעניפענ ייז עכלעוו ,ןעש

 רעבָא ,רעהילפ עכַאוװש ןענייז ןענאווש יד .ערעייז טייצ עטסיימ

 ןעביוה ייז .גינעוו רהעז ןהעג ןוא ןעהילפ ייז .רעמיווש עטוג

 ,קעװַא טינ םהיא ןופ ןעהילפ רעבָא ,רעסַאװ ןופ ףיוא לָאמַא ךיז

 לָאמַא ךיוא ןעהעג ייז .רעטנורַא קירוצ דלַאב ךיז ןעזָאל רָאנ

 -עג ןעבעל ייז .םורַא גינעוו ןהעג ייז רעבָא ,נערב ן'פיוא סױרַא

 רעייז ןופ ןענַאװש יד טימ זיולב רעבָא ,טפאשלעזעג ןיא ךילנהעוו

 ףיונוצ ךיז טמוק סע ןעוו .ערעדנא ןייק טיס טינ ןוא עיצעּפס
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 -לעטימ ַא ,ּפָאק ןעסיורג ַא גיסעמסינטלעהרַאפ ןעבָאה זנעג יד

 ענעסקַאװַאב ענירדינ ,קע ןעצרוק ַא ,לעגילפ עננאל ,זלַאה ןעגנאל

 -רַאפ ןענייז זנעג יד .רענניפ יד ןעשיווצ טיוה-םיווש ַא טימ סיפ
 ךילנהעוועג ןעבעל ייז .טלעוו רעד ןופ ןעלייט עלַא ןיא טיירּפש

 עכיוה ץנאג ןיא ךיוא ייז טניפעג ןעמ רעבָא ,ןעדנעגעג עכַאלפ ןיא
 עטוג ךיוא ןוא רעהילפ עטוג ןענייז זנעג עדליוו יד .ןעדנעגעג
 ןיא רענינעוו לעיפ טייצ רעייז ןענניירברַאפ ייז רעבָא ,רעמיווש
 עטוג עכלעזַא טינ עקַאט ךיוא ןענייז ייז ,ךעלטנע יד יוװ רעסַאװ

 -עב ייז ןענייז רַאפרעד רעבָא ,ךעלטנע יד יוװ רעכיוט ןוא רעמיווש

 .ייז ןופ רעפיול ןוא רעהעג ערעס

 ּפָאק ,סקניל ;עלטנע ן
 .זנַא

 ןופ סופ ,סטכער --- .106 ננונכייצ
 ַא ןופ סופ ןוא

 ַא

 ןעוו .עימאגָאנָאמ ןופ גנערטש רהעז ןעטלַאה זנעג עדליוו יד

 ןעצנאנ רעייז ןעמאזוצ ךיז ייז ןעטלַאה ףיונוצ ךיז טמוק רָאּפ ַא

 סעינַאּפמָאק ערעסערג ןיא ןעטסענ ערעייז ךיז ןעכַאמ ייז .ןעבעל

 12 זיב 6 ןופ ןעגעל ייז ואוו ,רעמיוב ףיוא רעדָא ,דרע רעד ףיוא

 עכילטפאשלעזעג ןענייז ךעלטנע יד יַאס ,זנעג יד יַאס .רעייא

 -עי םגה ,ןעּפורג ערעסערג ןיא ןעמאזוצ רעמיא ןעבעל ייז ,ןעלגיופ

 .ןײלַא ךיז רַאפ ןעגרָאז ףראד לעניופ רעד

 א רעדָא פעגיופ-רעדנאוו ןענייז זנעג ןעטרַא עטסיימ יד

 עסיורג ןיא קעװַא ייז ןעהילפ ןָא טמוק רעטניוו רעד רעדייא ,לעגיופ
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 -ליוו ןופ ּפֶא ןעמַאטש זנעג-זיוה ןוא ךעלטנעד-זיוה ןעטרא ענעדיש

 .זועג ערליוו ןוא ךעלטנע עד

 יו ,רעגיברַאפ-לעיפ ,רעטנוב ןענייז םירכז יד ןופ ןערעדעפ יד
 -ייט ,םימי יד ןיא ייז ןעבעל דנַאטשוצ ןעדליוו ןיא .תובקנ יד ןופ

 ןייא ןופ ןערעדנַאװ ,ןעקערטש עטייוו ןעהילפ .סערעזָא ןוא ןעכ

 ןעטימ ןיא ךיז ייז ןעזָאל ןערעדנַאװ ייז ןעוו .ןעטייווצ םוצ טרָא

 ןעגרָאמ רעד טמוק סע ןעוו ןוא רעסַאװ ן'פיוא ּפָארַא טכַאנ רעד

 .רעטייוו ןעהילפ ןוא טפול רעד ןיא ףיוא רעדיוו ךיז ייז ןעביוה

 רעביײלקרעֿביא עסיורג ןייק טינ רעבָא ,רעסערפ עסיורגנ ןענייז ייז

 .ןעזייּפש ערעייז ןיא

 ךיז ןערהעמרַאפ ןוא רַאבטכורפ קרַאטש ןענייז ךעלטנע יד

 עימַאגָאנָאמ רַאפ גנערטש רהעז טינ ךיז ןעטלַאה ייז .לענש ץנאנ

 ,סעינַאּפמָאק ןיא ןעטסענ ערעייז ןעכַאס ייז .(יירעבייוו ןייא)

 ןופ רעכעל ןיא ,ןעטלַאּפש-ןעזלעפ ןיא עכנאמ ,ןעליוה ןיא עכנאט

 להָאצ יד .רעמיוב ףיוא ךיוא עכנאמ ןוא דרע רעד ףיוא ,רעמיוב

 ייז .עכיילג יד רעמיא טינ זיא ,ןענעל ךעלטנע יד סָאװ ,רעייא

 ןיא טהירבעגסיוא ןערעוו עכלעוו ,רעייא 16 זיב 6 ןופ סיוא ןענעל

 ןופ ענייא רעייא טּפֶא ןענע'בנג ךעלטנע יד .געט 24 רעדָא 1
 .ערעדנַא יד

 רעדָא ?עגיופ-רעדנאוו ןענייז ךעלטנע יד ןופ ןעטרַא עלעיפ

 ןיא רעטניוו ן'רַאפ קעװַא ןערעדנאוו ייז ,טסייה סָאד ,לעגיופ-גוצ

 .גנילהירפ זיב ןעביילברַאפ ייז ואוו ,ןעדנעגעג עמירַאװ

 ,עדליוו יד וצ ךילנהע ןײמענלַא ןיא ןענייז ךעלטנעדזיוה יד

 ערעכייר-ןעברַאפ ןעציזַאב ןוא רערעווש דנעטיידַאב זיולב ןענייז ייז

 ערעסערג ְךָאנ ןענייז ךעלטנע-זיוה יד .עדליוו יד יוװ ,ןערעדעפ
 ,טינ זייּפש ןייק טימ ןעריקַארב ייז ןוא ,עדליוו יד יו רעסערפ

 ךעלטנע-זיוה יד ןעשיווצ .לעבָאנש ן'רעטנוא ייז ךיז טכאמ סָאװ

 -טכורפ רהעז ייז ןופ ערעדנא ,סעיצעּפס ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענייז

 יז !ופ עטסיימ יד .רהָאי א רעייא 180 זיב ןעגעל עכלעוו ,ערַאב
 ןעגנאפ ייז .רהֶאי ַא רעייא 100 זיב 60 ןופ זיולב ןעגעל רעבָא
 ןעהירב סָאד ןוא ץרעמ ןיא רעדָא רַאורבעפ ןיא ןענעל ןָא ךילנהעוועגנ

 ןופ עכנאמ ייב ןוא ,געט 28 זיב 26 ןופ ןעטרַא עכנאמ ייב טרעיוד

 .געט 33 זיב 2

 רענעלק ןענייז ,דנאטשוצ ןעדליוו ןיא ןעבעל עכלעוו ,זנעג יד

 .סױרַא ייז ןופ ןעמַאטש עכלעוו ,זנעג עכילזיוה יד יו רעטכייל ןוא |
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 ןַאקילעּפ רעד .ךיז ןעזייּפש ייז עכלעוו טימ ,שיפ ןעגנַאפ וצ ץענ ַא

 ןענייז ןענַאקילעּפ יד .רעהילפ רעטונ א ןוא רעמיווש רעטונג ַא זיא
 עּכלעװ ,ןעלגילפ ערעייז ןופ ןעדנע יד רעסיוא ,סייוו ןעצנאנ ןיא

 .ץרַאװש ןענייז

 א יי ראה =

 .ןַאקילעּפ ַא ןופ םופ רעד (2 ;ןַאקילעּפ רעד (1 -- .165 גנונכייצ

 -ורק ַא טימ לעגיופ רעניצנאלג ,רעצרַאוװש ַא זיא בָאר-םי רעד

 ךיז טזייּפש רע .ןעלגילפ עצרוק ןוא זלַאה ןעגנַאל ַא ,לעבָאנש ןעמ

 -רעטנוא ,לעבָאנש ןעמורק ןייז טימ טננאפ רע עכלעוו ,שיפ טימ

 .רעסַאװ ןיא ךיז גידנעקנוט

 ךאלטנע יד ןענייז ןעלגיופ-םיווש עטסעטנַאקַאב רהעמ יד

 ,ןענייז ןעלגיופ-םיווש עגיזָאד יד .ןענַאװש ןוא זנעג ,(סעקשטַאק)
 רעביא טיירּפשראפ ,ןעכילזיוה ַא ןיא יצ ,דנאטשוצ ןעדליוו ַא ןיא יצ

 -יפיסַאלק ןערעוו ןעלגיופ עניזָאד יד .טלעוו רעד ןופ ןעלייט עלַא

 סָאװ ,ןערעטסארילעמַאל ןעמאנ םעד רעטנוא טריצ
 ןופ םרָאפ רעד בעילוצ ,ןעלבָאנש עגידרענהייצ-רעטעלב ,טניימ סָאד

 עניזָאד יד סָאװ ,ןעטייז יד ןופ ךעלדנהייצ יד טימ ןעלבָאנש יד

 .ןעבָאה ןעלניופ

 ,עטיירב ןעבָאה ןענַאװש ןוא זנעג ,(סעקשטַאק) ךעלטנע יד
 -נהייצ עניילק טימ ,טיוה רעכייוו ַא טימ טקעדַאב ןעלבָאנש עכַאלפ

 ייז ןעק ןעמ .דנע םייב לעגָאנ ַא טימ ןוא ןעטייז יד ןּופ ךעלד

 -ראפ יד .ל?עגיופ-זיוה ןיא ל?לעניופ-דלאוו ןופ ןעלדנאוורַאפ טכייל
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 .סעינָאלָאק ןיא ןעהירב ןעבלַאװש-םי יד יַאס ,ןעוועמ יד יַאס
 ייז ואוו ,דנאל ןעקערטש עסיורנ םי ןופ טייוו טינ ןעמהענראפ ייז
 טכירעג דנאל עקערטש עסיורנ ַא זיא טפֶא .ןעטסענ ערעייז ןעכַאמ
 ןוא זָארנ ןופ ןעיוב ייז עכלעוו ,ןעטסענ ערעייז טימ טקערדַאב
 .ןעדָאב-דרע םעד ףיוא ךעלטיר

 סױרַא ןעטלעז ןעמוק ןעסָארטאבלא יד ןוא ןעלניופ םרוטש יד
 .ןעהירב ןוא רעייא ןענעל ןעפרַאד ייז ןעוו רעסיוא ,גערב ן'פיוא
 -םי יד ןופ רעטסערנ רעד סלַא טנעכערענ טרעוו סָארטאבלא רעד

 ןופ זיא ןעלנילפ ענייז טײרּפשעגסיױא טלַאה רע ןעוו .ןעלניופ
 רע .סופ ןהעצרעיפ רהעפעגנוא ןעטייווצ ן'זיב לענילפ גערב ןייא

 .לענוק-דרע רעזנוא ןופ לייט ןעכילדיז ןיא טבעל

 טָאה רע .לעניופ רעגיטפערק ַא רהעז ןזיא סָארטאבלַא רעד
 ,לעבָאנש ןעקרַאטש ,ןעגנַאל ַא טימ ּפָאק ןעסיורג א ,זלַאה ןעצרוק ַא

 ןעלנילפ עלָאמש עגנאל ,ןעניובעג ?עסיבַא דנע םייב זיא רעכלעוו

 ןיא ןיא רע .סיט-םיוש ענידרעגניפ-יירד עקרַאטש עצרוק ןוא

 ןענייז עכלעוו ,ןעלנילפ ענייז ןופ ןעציּפש יד רעסיוא ,סייוו ןעצנאנ

 ,םי ן'פיוא ןעפיש יד ךָאנ ןעליימ עטרעדנוה טהילפ רע .ץראווש

 ןעפיש יד ןופ טרעוו סָאװ ,לַאפבִא םעד טימ ךיז טזייּפש רע ןוא
 רעביילקרעביא ןייק טינ זיא סָארטאבלא רעד  ,ןעפרָאװעגסױרַא

 רע .םי ןיא ןעניפעג רָאנ ןעק רע סָאװ סעלַא טסע רע ,זייּפש ןיא

 סיוא טגנעל הבקנ יד ןוא ,ןעלזניא עמאזנייא ףיוא טסענ ןייז טכאמ

 .גנאל (שטניא) לָאצ ףניפ רהעפעגנוא זיא עכלעוו ,ייא ןייא זיולב

 ןענייז ייז ,ןעסָארטאבלא עלעקנוד ןאראפ ךיוא ןענייז סע

 .עסייוו יד יווװ רענעטלעז לעיפ רעבָא

 רָאפ ךיז טימ ןעלעטש ןעלניופ-םיווש עּפורנ ערעדנוזַאב ַא
 עּפורג עניזָאד יד .ןעלניופ-ץריטש ןוא ןעבָאר-םי ,ןענַאקילעּפ יד

 סָאװ ,ןעדאּפנַאגעטס ןעמָאנ םעד טיס ןעפורעג טרעװ

 -ָאה ןעלגיופ עגיזָאד יד .סיפ-םיווש ענידרעגניפ רעיפ ,טניימ סָאד
 ןעדנוברַאפ ןענייז עכלעוו ,רענניפ רעיפ וצ סיפ ערעייז ןיא ןעב
 .טיוה-םיווש ַא ךרוד ערעדנא יד טימ ענייא

 -יורג גיסעמסינטלעהראפ ןענייז ןעבָאר-םי ןוא ןענַאקילעּפ יד
 יד ייב ןעסַאמ עסיורג ןיא טפָא ךיז ןעניפענ ייז ןוא ןעלניופ עס
 .םימי ענעדישרַאפ ןופ סעגערב

 טננעה סע עכלעוו ןופ ןעלבָאנש עגנאל ןעבָאה ןענַאקילעּפ יד
 סלַא ייז טנעיד סָאװ ,קַאז-טיוה רעסיורג ךילמעיצ ַא ּפָארַא ןעטנוא
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 54: עיר לעיבער יי עט טי עי י= יי

 טי גיב

 : ןעוועמ (1 --- .104 גנונכייצ

 ניר =

 .סָאוטַאבלַא רעלעקנוד רעד (9
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 -יגנַאל יד ןענייז ןעלגיופ - םיווש עּפורג עטנאקאב רהעמ ַא

 רעגיזָאד רעד וצ .עגידלעגילפ - גנאל טניימ סָאד סָאװ ,ןענעֿפ

 -םי ,ןעועמ יד ןעלניופ-םי עטנאקאב טונ יד ןעננאלאב עּפורג
 ןוא ןעמיווש עכלעוו ,ןעסָארטאבלא ןוא ןעלניופ-םרוטש ,ןעבלאווש
 ןעלניופ עניזָאד יד .םימי ערעזנוא ןופ סענערב יד ייב ןעהילפ
 ןעבלאווש רעדָא ןעביוט ןעבָאה ןוא ןעלגילפ עניציּפש ,עננאל ןעבָאה

 -יוש עטנעכייצענסיוא ןענייז ייז ןופ עלעיפ .סרעּפרעק עכילנהע
 עטונ סלַא סיוא ךיז ןענעכייצ סרעדנָאזַאב .רעהילפ ןוא רעמ

 ןענעק עכלעוו ,ןעסָארטאבלא יד ןוא ןעלניופ-םרוטש יד רעהילפ
 .הורּפָא ןַא ןהֶא ?יימ טרעדנוה עכילטע ןעהילפּפָא

 .בלַאװש-םי יד (2 ;לעגיופ"םרוטש רעד (1 -- .109 גנונכייצ

 יד ייב תונחמ עסיורג ןיא םורַא ןעהילפ עכלעוו ,ןעוועמ יד
 ייז יו ,רעסַאװ ן'רעביא רהעמ ןעבעווש ,םימי ערעזנוא ןופ סענערכ

 ן'רעביא םאזגנאל םורַא ייז ןעהילפ ךילנהעווענ .םהיא ןיא ןעמיווש

 .זייּפש רַאפ סיוא ןעקוק ייז ואוו ,גערב ןופ טייוו טינ רעסַאװ

 ןוא ןעוועמ יד יו טיובענ רעטכייל ןענייז ןעבלַאװש-םי יד

 ייז ןעכלעוו ,שיפ ַא ןעהעזרעד ייז ןעוו .רעהילפ ערעסעב ןענייז

 .ןײרַא רעסַאװ ןיא טפול רעד ןופ גנורּפש ַא ייז ןעבינ ,ןעגנַאפ ןעליוו
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 רעייז טמוק סע ןעוו .םי ן'פיוא טייצ עטסיימ יד ןענניירבראפ ןוא

 יד ףיוא תונחמ עסיורג ןיא ךיז ייז ןעלמאזראפ ,טייצ-סגנוהירב

 ייז ואוו ןוא רעייא ערעייז ןענעל ייז ואוו ,םי גערב םייב ןעזלעפ

 .סיוא ייז ןעהירב

 .ןיֹווגיִּפ רעד ןזיא לעניופ-רעסַאו רעשיטסירעטקַארַאכ ַא

 ןענייז ייז ןוא ,טלעקיווטנע גינעוו ןוא ןיילק ןענייז ןעלנילפ ענייז

 ןעהילפ םוצ .ןערעדעפ טָאטשנא טיוה-ןעּפוש ַא טימ טקעדַאב

 .לעטנע-םיוב יד (9 ;ןיװגיּפ רעד (1 -- .169 גנונכייצ

 רהעמ לעיפ ייז טצונַאב רע ,טינ ןעצנאנ ןיא ןעלנילפ ענייז ןעניוט

 -ַאװ ן'רעטנוא טמיווש רע ןעוו ,(שיפ ַא יוװ) ןערעדעפ-סולפ סלַא
 רעזנוא ןופ לייט ןעכילדיז םעד ןיא ןעבעל ןעניװניּפ יד .רעס

 .לעגוק-דרע
 טריציפיסַאלק ןערעוו ןעלגיופ-םיווש עטנעכערעגסיוא עלַא יד

 -גיפ םטניימ סָאד סָאװ ,ןעדַאּפָאגיּפ ןעמָאנ םעד רעטנוא

 ןופ דנע םעד וצ רהעמ ךיז ןעניפעג סיפ יד עכלעוו ייב ,ןעל

 .רעּפרעק רעייז ןופ לייט ןעטשרעטניה רעייז
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 יד ןופ סעיצעּפס ענעדישראפ יירד ךיז ןעניפעג ַאקירעמַא ןיא

 יירד רעביא ןזיא ייז ןופ רעטסעטנאקאב רעד .(ןהול) רעכיוט-םי

 טשימעגכרוד ןערעדעפ עצרַאװש טימ טקעדַאב זיא ,גנעל ןיא סופ

 | ,סייוו טימ
 ייז ,לעגיופ-םי ןענייז ןעקלַא רעדָא רעכיוט ןעיַאנָאּפָאּפ יד

 רעהילפ עקרַאטש ,רעכיוט ןוא רעמיווש עטנעכייצעגסיוא ןענייז

==-+- 

 ;רעכיוט-זייא רעד (41 .ןעלגיופ-םיווש -- .161 ננונכייצ
 עבילנעוװעג יד (8 :;רעכיוט-ןעביוה רעדָא ,עבערג-ביוה יד (2

 .רעכיוט-ןעַאגוּפָאּפ רעדָא קלַא רעד (4 ;עבערג
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 ןענייז עכלעוו ,סרעּפרעק עכילגישטַאלּפ ,עטיירב ןעבָאה ןע?גיופ
 ךיז ןעניפעג סיפ ערעייז ,ןערעדעפ עניליוא עטכידענ טימ טקעדַאב
 ןוא ,רעּפרעק רעייז ןופ לייט ןעטשרעטניה םוצ רהעמ ךילנהעוועג
 סָאװ ,טיוה-םיווש .ַא ךילנהעוועג ייז ןעבָאה רענניפ ערעייז ןעשיווצ

 .ןעמיווש סָאד ייז טרעטכיילרַאפ

 -עק רעסַאװ ן'פיוא רעמיא ןעבעל עכלעוו ,ןעלניופ יד ןעשיווצ
 "בעירג,) עבערג רעדָא רעכיוט-ןעביוה רעד ןערעוו טנעכייצַאב ןענ

 -ַאו ןיא ןייּפש ןייז טגנאפ לעגיופ רעגיזָאד רעד .,(שילגנע ןיא :

 ןוא טסענ ןעדנעמיװש-ןעסַאנ ַא ןיא רעייא ענייז טגעל רע" .רעס
 יד טגָארט רע .רעסַאװ ןיא גידנעביילבראפ סיוא ייז טהירב

 ןֶָא ןעננאפ ייז זיב ,ןעקור ן'פיוא ךעלעגיופ עטהירבעגסיוא עננוי

 -נַאל ַא ,ּפָאק םעניילק ַא ,זלַאה םעניד ַא טָאה רע .ןעמיווש ןיילא

 טימ סיפ עכיוה ץנאג ןייק טינ ,לעבָאנש ןעניציּפש םעניד ,ןעג
 -לעוו ןוא ןעטייז עדייב ןופ ךעלטייה-םיווש ןעבָאה עכלעוו ,רעגניפ

 ןענייז ןעלנילפ ענייז ,?ענענ עכאלפ עטיירב טימ ךיז ןעגידנע עכ

 .ןערעדעפ ערעטיש עניילק לעטניב ַא רע טָאה קע ן'פיוא ןוא עלָאמש
 טמיוש רע .רעכיוט ןוא רעמיווש רעטנעכייצעגסיוא ןַא זיא רע
 טוג ץנאג ךיוא ןעק רע .רעסַאװ ן'רעטנוא לענש ץינאג רַאנָאז

 ךיוא ןוא ןעטקעזניא ,שערפ ,שיפ טימ ךיז טזייּפש רע .ןעהילפ

 ןערעדעפ יד ןעּפוצוצסיױא עבט ַא ךיוא טָאה רע .ןעצנאלפ טימ

 .ןעסעוצפיוא ייז ןוא טסורב ןייז ןופ

 -על ַאזַא רהעפעגנוא ןערהיפ רעכיוט-זייא רעדָא רעכיוט-םי יד
 ,לעגיופ רעסיורג ץנאג ַא זיא רעכיוט-םי רעד .,ןעבערג יד יװ ןעב

 ,קנאלש ןיא רע .גנעל רעד ןיא סופ יירד רעביא טּפָא טלַאה רע
 ןוא זלַאה ןעגנאל-לעטימ ַא טימ ,לעבָאנש ןעגיציּפש ןעגנַאל ַא טימ
 -םיוש טימ טגרָאזעב ןענייז עכלעוו ,סיפ עגידרעגניפ-יירד טימ

 עטרַאה טימ ןעסקַאװַאב ןוא עצרוק ןענייז ןעלגילפ ענייז .טיוה
 ןעסקַאװַאב זיא רעּפרעק ןייז ןוא רעצרוק ַא זיא קע ןייז ,ןערעדעפ
 ךילכעזטּפױה ןעבעל רעכיוט-םי יד  .ןערעדעפ עטכידעג רהעז טימ
 ערַאברעדנואוװ ןענייז ייז .שיפ טימ ךיז ןערהענ ןוא םי ן'פיוא
 -רעד םיוק ךיז ייז ןענעק השבי רעד ףיוא .רעכיוט ןוא רעמיווש

 טסענ רעייז .רעהילפ עטנעכייצעגנסיוא ןענייז ייז רעבָא ,ןערהיר
 .םי גערב ןופ טייוו טינ ,ךייט ַא ןיא רעכיוט-םי יד ךיז ןעכַאמ
 -לעוו ,רעייא ענירג-ווילֶא לעקנוד ייווצ סיוא הבקנ יד טנעל ןעטרָאד
 .רכז םעד ןופ ןוא רהיא ןופ דנעלסקעוובא טהירבעג ןערעוו עכ
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 רעגניפ עסיורג יירד ןעבָאה ןוא ץרוק ניסעמסינטלעהרַאפ ןענייז סיפ

 .ןעטניה ןופ לערעגניפ ןיילק ַא ןוא טנערָאפ ןופ
 "יוויק יוויק , ןעפורעג ךיוא טרעוו רעכלעוו ,סקירעטּפא רעד

 -ענ ַא יו רעסערג ?עיפ טינ זיא רע ,לעגיופ רעסיורגנ ןייק טינ זיא

 רהעז ַא רעבָא ,ייא ןייא זילב טגעל הבקנ יד .ןהוה עכילנהעוו

 טכיוועג רעד ןופ ?לעטרעיפ ַא רהעפעגנוא טנעוו עכלעוו ,עסיורג

 .ןירעגעל רעד ןופ

 טבעלעג לָאמַא טָאה סָאװ ,לעגיופדַאָאמ רעד -- .160 גנונכייצ
 .ןעסקירעטּפָא וירד ןוא ,דנַאלעעז-יינ ןיא

 רהעז ַא טבעלעג קירוצ גנַאל טינ טימ טָאה דנאלעעז וינ ןיא

 ןופ טנעהָאנ ןעוועג זיא רעכלעוו ,לעניופ רעכילנהע-סיורטש רעסיורג

 ,לעגיופ-אָאמ רעד ןעפורעג םהיא טָאה ןעמ .ְךיֹוה יד סופ ןהעצ

 ,ןעלגיופ ןַארַאפ ןענייז סע --- .(ןערָאטַאטַאנ) לעגיופ-םיווש יד
 -םיווש יד .רעסַאװ ן'פיוא ןעבעל ןעצנַאנ רעייז ןענניירברַאפ עכלעוו
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 ןעגנוטַאג ףניפ ןילב ןַארַאפ טציא ןענייז ןעצנַאגניא
 ןעטרַא גיצנַאװצ ןיא טלייטעגנייא ןענייז עכלעוו ,ןעלגיופ-סיורטש
 ןעגנוטַאנ רהעמ לעיפ ןעוועג ןענייז קירוצ גנַאל טינ .(סעיצעּפס)
 .ןעברָאטשעגסיױא ןענייז ייז רעבָא ,סעיצעּפס ןוא

 גנונדרָא רעדָא סַאלק םעד וצ ןעגנַאלַאב ןעלניופ-סיורטש יד

 -רוק יד .(ןעלגיופ עדנעהילפ טינ ,עדנעפיול) ןערָאסרוק יד ןופ

 עלעיפ .ןעלניופ ?להֶאצ עניילק ַא טציא טלַאהטנע גנונדרָא ןערָאס

 דנאלעעז"יינ ןופ (יוויק יוויק) סקירעטּפָא רעד --- .159 גנונכייצ
 . ןערעדעפ עכילנהעירָאה ענייז טימ

 -עטניא ןַא .ןעברָאטשעגסיױא ןענייז ייז ןופ ןעטרַא ןוא ןעגנוטַאנ
 -ַארטסיוא רעד זיא גנונדרָא ןערָאסרוק רעד ןופ ?עגיופ רעטנַאסער

 ענייז .דנַאלעעזדוינ ןיא ךיז טניפענ רעכלעוו ,"סקירעטּפָא , רעשיל

 -ניא טעמכ טָאה רע  .רָאה וצ ךילנהע ןוא גנאל ןענייז ןערעדעפ

 גנַאל ןיא לעבָאנש ןייז .ןעלנילפ ןופ ןערוּפש ןייק טינ ןעצנַאג

 ןעניפעג רעכעלזָאנ ענייז .דנע םייב ןעגיוברַאפ סָאװטע ןוא ןיד ןוא
 ענייז .לעבָאנש ןייז ןופ לייט ןעטשרעביוא םעד ןופ דנע םייב ּדיז
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 ןוא דמאז ייז ןעננילשראפ זייּפש רעייז פיס .ןעסנירג ערעדנא ןוא

 ןיא זיּפש ענעגנולשרַאפ יד ןעביירוצ ןעפלעה עכלעוו ,ךעלדנייטש
 -ַָאמ רעייז .ןעסיורטש יד טינ ןעבָאה ּפָארק ןייק .ןעגָאמ רעייז
 -ראטש סרעדנוזַאב א ןוא ןעלוקסומ עקרַאטש רהעז טָאה (קיּפוּפ) ןעג
 .טייקגיהעפ-סגנואיידרַאפ עק

 .לעגיופ-"סיורטש רענַאקירעמַא-דיז רעד --- .158 גנונכייצ

 ןיא ןעלניופ-סיורטש ןאראפ ךיוא ןענייז ַאקירפַא ןיא רעסיוא
 ןעפורעג טרעוו לעגיופ-סיורטש רענַאקירעמַא רעד .ַאקירעמַאדדיז
 "סיורטש רענַאקירּפַא רעד יו רענעלק דנעטיידַאב זיא רע .גאעהר
 "נוא ךיוא ךיז טעדייש לעגיופ-סיורטש רענַאקירעמַא רעד לעגיופ

 יירד ןענַײז סיפ ענייז סָאװ ,טימרעד רענַאקירּפַא םעד ןופ רעט

 .ןערעדעפ טימ טקעדַאב זיא ּפָאק ןייז ןוא ענידרעגניפ
 ,רעייא 20 זיב 15 ןופ סיוא ךילנהעוועג טנעל לעניופיסיורטש ַא

 .רכז םעד ןופ טהירבעגסיוא סנעטסיימ ןערעוו עכלעוו
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 "ראש רעטשרעדָאפ רעד ,לעיק ַא ןייטאל ןיא זיא "אניראק, .טילּפ

 *ןעטאניראק , ןעמאנ רעד ךיז טמהענ ןופרעד .ףיש ַא ןופ דנע רעפ
 -נהעווענ ןערעהענ ,עניטסורב-ךַאלפ יד וצ .(לעיק ַא יו ףראש ---
 *ילפ יד דנערהעוו ,סיורטש רעד יװ ,ןעלניופ עדנעהילפ-טינ יד ךיל

 עטשרע יד ייב .עגיטסורב-ףראש יד וצ ןעננאלאב ןעלניופ עדנעה

 א טסורב יד זיא עטייווצ יד ייב דנערהעוו ,עכַאלפ ַא טסורב יד זיא

 ףיש ַא ןופ לעיק ַא יוװ ףיונוצ ךיז ןעמוק רענייב-טסורב יד ,עפראש

 טפול יד ןעדיינשכרוד רעסעב ןענעק ןעלָאז ייז ידכ ,ןילק ַא יו רעדָא

 .ןעהילפ םייב

 יז ,עניטכיוו סרעדנוזַאב ןייק טינ זיא גנולייטנייא עניזָאד יד

 יד ןעביײרשַאב וצ טייקכילמעװקַאב רעד רַאפ טצונַאב רעבָא טרעוו

 ןעסַאלק ענעדישראפ וצ ןעגנאלאב עכלעוו ,ןעלגיופ ענעדישראפ
 .ןעגנונדרָא רעדָא

 טימ ןעלעטש ןעלגיופ-סיורטש יד -- .לעגיופ-סיורטש רעד
 "ניופ עגיטסורב-ךַאלפ יד ןופ ּפיט םענעכָארּפשעגסיױא םעד רָאפ ךיז

 ןענייז ערדָאירעּפ-דרע ענידרעהירפ ַא ןיא .ןעטיטאר רעדָא ,ןעל

 -ייוװַאב סָאד יוװ ,אּפָארייא ןיא טיירּפשראפ ןעוועג ךיוא ןעסיורטש

 ןעמ עכלעוו ,(תויח ןופ ןעטשער עטרענייטשראפ) ןעליסָאפ יד ןעז

 ןיא ןעסיורטש יד ןענייז רעבָא טציא .,דנאלגנע ןיא ןענופעג טָאה

 ןעבעל ןעלניופ-סיורטש עטסערג יד .אצמנב רהעמ טינ אּפָאריײא

 יד .סופ ןעבעיז רעביא ןופ ךיוה ַא ןעכיירגרעד ייז ,ַאקירפַא ןיא

 ,גיכוּפ ןענייז ,טקעדַאב זיא רעּפרעק רעייז עכלעוו טימ ,ןערעדעפ

 -עפ עטניורקעג עניכוּפ עסיורנ ייז ןעבָאה קע ןיא ןוא ןעטייז יד ןופ

 טימ ןעסקַאװַאב טינ ,טעקַאנ ןיא ּפָאק ןוא זלַאה רעייז .,ןערעד

 -עק ןוא טלעקיווטנע גינעוו ןענייז ןעלגילפ ערעייז .ןערעדעפ ןייק

 "עק ןעלנילפ ערעייז .ןעהילפ םוצ ייז ןופ ןערעוו טצונַאב טינ ןענ

 רהעז ךיוא ןענייז ייז ןוא ,ןעפיול וצ רעלענש ןעפלעה זיולב ייז ןענ

 סיפ ערעייז .דרעפ ַא יו רעלענש ןעפיול ןענעק ייז ,רעפיול עלענש

 ןעו .גיטפערק רהעז ןענייז ייז רעבָא ,רעגניפ ייווצ זיולב ןעבָאה

 רעד ןעוו רעבָא ,ךילנהעוועג ייז ןעפיולטנא ןעפירגעגנָא ןערעוו ייז

 "רענע ךיז ייז ןענידייטרַאפ ,ןעפיולטנַא םוצ טלעטשראפ ייז זיא געוו

 .ןעלבָאנש ןוא סיפ עניטפערק ערעייז טימ שיג

 ןופ תוירבדמ ןוא סעּפעטס יד ןיא ןעבעל ןעלניופ-סיורטש יד

 עכילטע טימ רכז ןייא ,ןעּפורג ןיא םורַא ןערעדנאוו ייז ואוו ,ַאקירּפַא

 זָארג ,רעטעלב ,ןעטקעזניא ןופ טהעטשַאב זייּפש רעייז .תובקנ
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 טימ "רע , רעד ךיז טדיישוצ ,רעבָא ,עלעפ עטסיימ יד ןיא .ןעב
 ףיוא רוד ןעגנוי ַא טכארבעג ןעבָאה ייז יו םעדכַאנ "יז, רעד
 .טלעוו רעד

 "ןע'רע , יד ייב ןָא ךיז טגנאפ ,טייצ-סגנורָאּפ יד טמוק סע ןעוו
 ףמַאק ַא ,,ןעלגיופ ערענעלק יד ןופ סרעדנָאזַאב ,ןעטרַא עכנַאמ ןופ
 סיוא ךיז ןעצוּפ "ןע'רע , יד ."ןע'יז , יד ןופ עבעיל יד ןעניוועגנ וצ

 ןעסקאוו סע .,ןערילָאק ענעדישראפ ןופ ןערעדעפ עטנוב ענהעש טימ

 ןוא ןעטייז יד ןופ ןערעדעפ ענהעש עגנאל סיוא ייז ןופ עכנאמ ייב
 ן'םיוא ןערעדעפ ךעלטניב עטנוב סיוא ןעסקַאװ ערעדנא ייב ,קע ןופ
 יו ןהעזסיוא רעדנא ץנאג ַא ןַאד טָאה "רע, רעד .וװ .ז .א ,ּפָאק
 -סָאק ןעגידעכָאװ םענעדיײשַאב רהיא ןיא טביילב עכלעוו ,"יז , יד
 ןייא וצ ןערעהעג ייז זַא ,ןענעקרעד רעווש ןאד ייז ןעק ןעמ .םויט

 עבעיל יד ןעניוועג וצ "ןע'רע , יד ןעכוז ןעלניופ עכנַאמ ייב .,ןימ
 ןעצנאט ייז .ןעגנוגעווַאב-ץנאט ענעדישרַאפ ךרוד "ןע'יז , יד ןופ
 -נוק עזעיצארג ענעדישראפ ןעכַאמ ייז ואוו ,ןעצלאוו עגיצנוק סיוא
 טייצ רענעי ןיא טגנילק לעגיופ-נניז םעד ייב .ןעגנונעווַאב עגיצ

 זיא סָאד רָאנ .ןעגניז ןיא ךיז טסיגוצ רע ןוא םיטש ןייז רעלעה
 טגנאפ ,רעבירָאפ ,רעבָא ,זיא הנותח יד ןעוו .הנותח רעד רַאפ ץלַא
 רעריילק-הנותח יד .ץנאלג ןעצנאג ןייז ןערילרַאפ וצ "רע, רעד ןָא

 יד ,ןעדניוושראפ ןעבראפ עטנוב עלעה יד ,ןעכירקּפָא ןָא ןעגנַאפ
 רעה רע ,רהעמ טינ טצנאט רע ,סױרַא ןעלַאפ ןערעדעפדץוּפ עגנאל
 .רעכַאװש טרעוו םיטש ןייז ךיוא ןוא ןעלד'נח וצ ףיוא ךיז

 -סיוא טציא זיב ןענייז סע --- .ןעלגיופ ןופ גנוליימנייא יד
 ןופ ןעגנוטאגנ ענעדישרַאפ טרעדנוה 16 ךרע ןַא ןערָאװעג טשרָאפעג

 -עּפס דנעזיוט 10 ךרע ןַא ןיא טלייטעגנייא ןערעוו עכלעוו ,ןעלניופ
 רעבָא זיא סעיצעּפס ענעדישראפ יד ןופ ?הָאצ יד .(ןעטרַא) סעיצ
 -סגנוניימ ןעריטסיזקע רעשרָאפ-רוטַאנ יד ייב ?לייוו ,ערעכיז ןייק טינ
 ןעמ ביוא ,ןעלניופ ?להָאצ רעסיורג ץנַאג ַא ןענעוו ןעטייהנעדישרַאפ
 .סעיצעּפס ערעדנוזַאב רַאפ ןענעכער ייז לָאז

 ייוצ ןיא טלייטעגנייא ןערעוו ןעלגיופ ענעדישרַאפ עלַא יד
 רעדָא ,עגיטסורב-ףראש ןוא עניטסורב:ךַאלפ ןיא : ןעּפורג-טּפיױה

 ןעפורעג ןערעװו ייז יו ,ןעט אניראק ןוא ןעטיטַאר
 יַאלפ ַא ןייטאל ןיא זיא "סיטאר,) .ןעמענ עשינייטַאל ערעייז טימ
 יַאוו ן'פיוא ןעמיווש סָאװ ,רעצעלק ענעדנובעגפיונוצ ןופ טילּפ רעכ
 ַא יװ ךַאלפ --- "ןעטיטאר , ןעמָאנ רעד ךיז טמהענ ןופרעד .רעס
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 וצ ,ןעפָאלש םוצ זיולב דרע רעד ףיוא ּפָארַא ךיז ןעזָאל ייז .טפול
 יירד ןעהילפ ?עגיופ-נוצ עכנאמ .ןעהירב םוצ ןוא רעייא ןעגעל

 יד ןעכַאמ ייז טייצ רעכלעוו ןיא ,הייר רעד ְךֶאנ געט רעיפ רעדָא
 .ַאקירפַא זיב אּפָארייא-לעטימ ןופ עזייר עגנאל

 -ייז תופוע זיוה יד .רעהילפ עטונ ןענייז לעגיופ עלַא טינ רָאנ

 ףיוא ןעבעל רעייז ןעגניירבראפ ייז ןוא רעהילפ עכאווש ץנאג ןענ
 רעבָא זיא רע ,ןעהילפ טינ רָאג ןעק לעגיופ-סיורטש רעד .דרע רעד
 -רעביא ןַא טימ טפיול רע .רעפיול רעטנעכייצעגנסיוא ןַא רַאפרעד

 -סערג םעד ןעגניירבראפ לעגיופ-רעסַאו יד .טייקלענש רעדנעשאר
 -ייצעגסיוא ןענייז ייז .רעסַאװ ן'פיווא ןעבעל רעייז ןופ ?ייט ןעט
 ן'רעטנוא ןעביילב ןענעק ערעדנא .,רעכיוט ןוא רעמיווש עטנעכ

 ןענייז לעגיױפ-רעסַאװ יד ןופ עלעיפ .ננאל ןעטונימ סקעז רעסַאװ
 רהעז ךיז ייז ןעגעוואב השבי רעד ףיוא רעבָא ,רעהילפ עטוג ךיוא
 -סיימ ןיא ?עגיױפ-רעסַאװ יד ןופ רעּפרעק רעד .טרעּפמולענמוא

 ןעטשרעטניה םוצ רעטנהענ ךיז ןעניפעג סיפ יד ןוא ,גישטַאלּפ סנעט
 וצ טייקכילגעמ ערעסעב ַא ?עגיופ םעד טיג סָאד ,רעּפרעק ןופ ?ייט

 -רעסַאװ יד .ןהענ וצ רערעווש םהיא טכאמ סע רעבָא ,ןעמיווש
 ןַא ךיז ןופ סױרַא טינ עכלעוו ,עזירד-?יוא ַאזַא ךיוא ןעבָאה ןעלגיופ
 -עפ ערעייז ןעקעדַאב ןעלגיופ יד עכלעוו טימ ,טייקגיסילפ עגיליוא

 ןעלניופ ערעדנא עטסיימ יד ךיוא ןעבָאה עזירד-ליוא ַאזַא .ןערעד
 ערעייז גיצנאלג טייקגיסילפ רעניליוא רעד טימ ןעכַאמ ייז ןוא
 .ןערעדעפ

 -עדנאווסיוא ןַארַאפ ןענייז ןעלגיופ-רעסַאװ יד ןעשיווצ ךיוא
 -נעמיווש ,רעסַאװ ן'טימ ייז ןעכאמ עזייר רעייז ןופ ?ייט ַא .רער

 ןעגירביא םעד ייז ןעכַאמ ךיז טגידנע געװ-רעסַאװ רעד ןעוו ןוא גיד
 "יווצ רערעדנאווסיוא יד .ןעלגילפ ערעייז ףיוא עזייר רעד ןופ לייט

 .סופ-וצ עזייר יד ןעכַאמ ןעלגיופ-ףיול יד ןעש

 סרעדנָאזַאב ,ןענרעל טוג רהעז ךיז ןעזָאל ןעלניופ ןעטרַא עכנאמ

 .לשמל ,ןעבָאר ןוא ןעיַאנָאּפָאּפ יד יו ,(ןעכַאמכָאנ) ןעמַאכָאנ ןיא

 ,(יירעביײוו-ןייא) עימַאגָאנָאמ ןופ ןעטלַאה ןעלגיופ עטסיימ יד
 ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע ,"יז , ןייא טימ זיולב ךיז טרָאּפ "רע, ןייא
 ןייא ואוו ,(יירעבייוו לעיפ) עימַאנילַאּפ ןיא ןעבעל סָאװ עכלעזַא
 סע .לשמל ,ןענאזאפ ןוא רענהיה ייב יו ,רעבייוו ךס ַא טָאה "רע,
 ןעבעל "יז, רעד טימ "רע , רעד עכלעוו ייב ,ןעלגיופ ןַארַאפ ןענייז
 -על ןעצנאג רעייז ףיוא ןעדנובראפ ןעביילב ןוא ןעמאזוצ רעמיא
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 -נעל ַא רַאפ ןענייז ןוא זָאלפליה ץנאג ייא ןופ סױרַא ןעמוק ,.וו .ז .א

 ןערהענרע ייז ןעלָאז ייז זַא ,ןרעטלע ערעייז ןופ גיגנעהבַא טייצ ערעג

 .ןעציש ןוא

 ,סעקישטייבאראוו ,רעקיּפ-ץלָאה ,ןעבָאר יו ,ןעלגיופ עכנאמ

 -עייז ףיוא ןעניואוו ךילנהעוועג ןעביילב ,.וו .ז .א ,ןעביוא ,ןעלטכאוו

 ןעלניופ עטסיימ יד .ןערָאװעג ןערָאבענ ןענייז ייז ואוו ,רעטרע ער

 ןעהילפ ייז .רעטניוו רעד ןָא טמוק סע ןעוו ,סיוא ןערעדנאוו רעבָא

 -יופ-נוצ , ןעפורעג רעבירַאד ןערעוו ייז .ןעדנעגעג עמערַאװ ןיא קעוזא

 סיוא ןערעדנאוו ןעטרא עטסיימ יד ."לעגיופ-רעדנאוו , רעדָא "לענג

 רעדָא זייווגיצנייא ןעהילפ רעבַא ןעלגיופ עכנאמ .תונחמ עסיורג ןיא

 רַאפ סיוא ןערעדנאוו עכלעוו ,ןעלגיופ ןאראפ ןענייז סע .זייוורָאּפ

 עטמיטשַאב ַא ןיא ןעהילפ ייז .טייוו ןעליימ עדנעזיוט ערערהעמ

 -ילפ ,געוו םעד טנעכייצעגנייא ןעבָאה ךיז ןעטלָאװ ייז יוװ ,גנוטכיר

 ןעלגיופ-םי יד .,קירוצ רהָאי ַא טימ גנוטכיר רעבלעזרעד ןיא גידנעה

 בעילוצ ךילניײשרַאװ ,גערב םוצ טנעהָאנ ךיז גידנעטלַאה ,ןערעדנַאװ

 .גיטיונ ןעוו ,ןעהורּפֶא ןעזָאלּפָארַא ןענעק ךיז ןעלָאז ייז זַא ,םעד

 -םיוא גונעג טינ ךָאנ זיא ןעלניופ יד ןופ גנורעדנאווסיוא יד

 -נאווסיוא יד ךיז טרעלקרע עלעפ עכנאמ ןיא - .ןערָאװענ טרעלקעג
 ןענייז סע זַא ,רעבָא טנייש סע .לעגנַאמ-זייּפש בעילוצ גנורעד

 -עדנאוו ןעלגיופ יד עכלעוו בעילוצ ,ןעכַאזרוא ערעדנא ךָאנ ןַארַאפ

 -רָאפסיוא טנעקעג טינ טציא זיב ךָאנ ייז טָאה ןעמ רעבָא ,סיוא ןער

 ענייא סלאפנעלַא ןזיא ןעלגיופ יד ןופ גנורעדנאווסיוא יד .ןעש

 א ןיא .רוטַאנ רעד ןיא ןעגנוניישרע עטסעטנאסערעטניא יד ןופ

 ןעהילפ ,ןעטסענ ערעייז ןעלגיופ יד ןעזָאלרַאפ טייצ רעטמיטשַאב

 זיא רעטניוו רעד ןעוו ,םעדכאנ ןוא ןעליימ רעדנעזיוט רַאפ קעװַא

 סָאד .ץאלּפ ןעגידרעהירפ רעייז וצ קירוצ ייז ןעמוק ,רעביארָאפ

 ערעדנוזאב א ןוא ןורכז ןעטוג ַא רהעז ןעבָאה ןעלניופ יד זַא ,טזייװַאב

 -עגכרוד ןענייז ייז עכלעוו ,ןעדנעגנעג יד ןענעקרעד וצ טייקגיהעפ

 .ןעניולפ

 ןוא ןעלגיופ יד טינ ןעהירב ץאלּפ-סננורעדנאווסיוא רעייז ןיא

 .ךיז ְךֶאנ רוד ןייק רעביא טינ ןעטרָאד ןעזָאל
 ןופ ּפִא ןײמעגלַא ןיא טגנעה ןעלגיופ יד ןופ טרַא-סנעבע? רעד

 "געז יד ןוא ןעקלאפ יד .טפארק-הילפ רעייז ןופ גנולקיווטנע רעד

 -הילפ עסיורג סרעדנוזַאב ץ'נַאג ַא ןעציזַאב עכלעוו ,לשמל ,רעל

 רעד ןיא ןעבעל רעייז ןופ טייצ עטסיימ יד ןעגניירברַאפ ,טפארק
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 ן'טימ ךיז ןעטייב רכז רעד ןוא הנקנ יד ואוו ,לשמ?ל ,ןעביוט ייב

 סָאד .עלייוו ַא םוא עלייוו ַא רעייא יד ףיוא ןעציז ייז .ןעהירב

 ןעלניופ ערעדנע ייב .,ןעלגיופ םי עלעיפ ייב ךיוא רָאפ טמוק עבלעז
 יד ןוא רהיא ןאד טגרָאזַאב רכז רעד ןוא ,הבקנ יד זיולב טהירב
 -ניופ עכלעזַא ןאראפ ךיוא ןענייז סע .זייּפש טימ ךעלעניופ עגנוי

 ערעדנא רָאנ ,רעייא ערעייז ןיילַא טינ רָאנ ןעהירב עכלעוו ,ןעל
 -מערפ ַא ןיא רעייא ענייז טגעל ,לשמל ,קוקוק רעד  .ייז רַאפ ןעהירב
 סָאװ ,לעניופ םעד ןופ טהירבעגסיוא ןערעוו ייז ואוו ,טסענ ןעד
 ןופ סױרַא ןעמוק סָאװ ,ךעלקוקוק עגנוי יד ןוא ,םהיא ןיא טניואוו
 םעד ףיוא סנעטסיימ ,ןערעטלע עדמערפ ןופ ןעגיוצרע ןערעוו ,ייז

 ןענייז סקוקוק עגנוי יד ?ייוו ,רעדניק ענעגייא ערעייז ןופ גנונכער
 ענירביא יד רַאפ זייּפש ןייק טינ טקעלק סע ןוא רעסערפ עסיורג
 :ׂ .טסענ ןופ ךעלעגיופ

 יד ןעהירב ןעדנעגעג עניסעמ יד ןיא ןוא עטלַאק יד ןיא

 -עג ךיז ןערָאּפ ייז .,רהָאי ןיא לָאמנייא זיולב סנעטסיימ ןעלניופ

 -ַאב ,רעבָא לעגיופ ערענעלק יד ןופ עלעיפ .גנילהירפ ןיא ךילנהעוו
 .לָאמ ןעטייווצ ַא רעמוז ןיא טעּפש ןעהירב ,לעגיופ-גניז יד סרעדנָאז
 לָאמ עבכילטע ןעלגיופ עטסיימ יד ןעהירב ןעדנעגעג עסייה יד ןיא
 יו ,רעייא רהעמ ןעלגיופ עניילק יד ןעגעל ךילנהעווענ .,רהָאי ןיא :

 ןיילק סָאד טגעל דארג ,ל?לכ ןייק טינ זיא סָאד רעבָא ,עסיורג יד

 רעסיורג רעד דנערהעוו ,רעייא 2 רעדָא 2 רָאנ עלעגיופ סירבילאק

 .רעייא 20 זיב 15 ןופ טגעל ?עגיופ-סיורטש

 -וצסיוא ןעלגיופ ענעדישרַאפ יד ייב טרעיוד סָאװ ,טייצ יד
 ייב ..רעייא יד ןופ סיורג רעד ןופ ּפֶא טגנעה ,רעייא ערעייז ןעהירב
 -רעיפ זיב ףלע ןופ ןעהירב סָאד טרעיוד ןעלניופ ןעטרַא ערענעלק יד

 יד ייב דנערהעוו ,ןעכָאװ יירד ךרע ןַא רענהיהיזיוה ייב ,געט ןהעצ
 .ןעכָאװ טכא זיב ןעביז ןופ ןעהירב סָאד טרעיוד ןעלגיופ-סיורטש
 ךרוד סע טרעכעל ,טהירבעגסיוא ןיוש זיא עלעניופ גנוי סָאד ןעוו
 .סױרַא םהיא ןופ טכירק ןוא ייא ןופ ץכאלָאש םעד עלעבעגש ןייז טימ

 ןעלטכאוו ,רעפייפ-ןעגער ,ןענאזאפ יװ ,לעניופ ןעטרא עכנאמ
 -ַאב ,טלעקיווטנע טוג ייא ןופ סױרַא ןעמוק ,ערעדנא ערערהעמ ןוא

 גונעג ןוא ןעניוא עטנעפעעג טיירב טימ ,ןערעדעפ טימ ןעסקַאװ
 יַאלוצקעװַא ךיז רָאג רעדָא ןערעטלע ערעייז ןעגלָאפוצכָאנ גיטפערק

 .ןערעטלע יד ןופ ףליה עכלעוו דנעגריא ןהֶא טלעוו רעד ןיא ןעז

 ,רעקיּפ-ץלָאה ,סעקישטייבָארַאװ ,ןעביוט יו ,רעדיוו ןעטרַא ערעדנַא
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 "-ןירוא יד .רעכנעּפ ןירוא ןייק טינ רעבָא ןעבָאה ןעלגיופ יד .ןעל
 .בייל-רעטניה ןופ גנונפע רעד ןיא טקעריד ןיירַא ןעמוק ןעלַאנַאק
 עכלעוו ,עסַאמ עטכירעג עסייוו ַאזַא זיא ןעלגיופ ןופ ןירוא רעד
 .טעוועטראהראפ ?ענש טרעוו

 -עג רעד ןיא ךיז ןעניפעג ןעלגיופ יד ייב ןעלייט-סטכעלשעג יד
 ןוא ןעלגיופ ייב ןענייז ןעלייט-סטכעלשג יד .ןערעינ יד ןופ דנעג
 ךיז ןעניפעג ןעלגיופ יד ןופ םירכז יד ייב .ףילנהע רהעז ןעליטּפער

 -םיוא קראטש ןערעוו עכלעוו ,ןעזירד ייווצ ןערעינ יד ןופ טייוו טינ

 ןעניפעג ןעזירד ייווצ יד ןעבענ .טייצ-סגנורָאּפ רעד ןיא ןעגנורדעג
 וצ ןערהיפ עכלעוו ,ןעזירד ,עטלעקיווטנע גינעוו ,ייווצ ערעדנא ךיז
 גנונפע רעד ןיא ךיז ןענידנע עכלעוו ,ןעלַאנַאק ןעמַאז עטהערדעג ייווצ
 סטכעלשעג א .ךעלּפענק עגימרעפ-סונָאק ייווצ ןיא בייל-רעטניה ןוּפ

 עסיורג יד יװ ,רעבָא ןעלגיופ עכנאמ .ןעלגיופ יד טינ ןעבָאה דעילג

 ןענַאװש ןוא ךעלטנע ,זנענ ךיוא יו ,ןעלניופ-ּפמוז ןוא ןעלגיופ-ביור

 -ענ א ןופ ןערוּפש ןעבָאה ןעלניופ-סיורטש יד סרעדנָאזַאב ןוא
 .דעילג-סטכעלש

 סָאװ ,קָאטש-רעייג רעדָא טסענירעייא ןַא ןעכָאה תובקנ יד
 טייז רעקניל רעד זיולב .ןערעינ יד ןופ דנענעג רעד ןיא ךיז טניפעג

 ייב זיא טייז רעטכער רעד ,טלעקיווטנע טוג זיא טסענ-רעייא ןופ

 סָאװ ,?עכלענ עדעי .טריפָארטא ןעצנאג ןיא טעמכ ןעלגיופ עכנַאמ

 ןעטהערדענ םעד ךרוד טרעדנאוו טסענ-רעייא ןיא ךיז טלעקיווטנע
 טמוק סָאװ ,לעסייוו טימ טגעלענמורַא טרעוו יז ואוו ,לאנאק-רעייא

 ןופ ךעלטנעוו יד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןעזירד יד ןופ סױרַא
 טקעדַאב יז טרעוו געוו ןעגידרעטייוו רהיא ףיוא ; ?אנאק-רעייא
 .ץבכאלַאש ןעגיכלאק ַא טימ םעדכַאנ ןוא טיוה ַא טימ

 -סיורטש יד זיולב .ןעטסענ ןיא ךילנהעוועג ןעבעל ןעלגיופ יד
 -אפנייא סיוא ןעבָארג ערעדנא גינעוו ןוא ןעבלאוושדםי יד ,ןעלגיופ
 עגירביא יד רעבָא .ןעניואוו ייז ואוו ,דרע רעד ןיא רעכעל עכ
 ,עלופטסנוק רהעז רַאגָאז ערעדנא ,ןעטסענ עלעיצעּפס ןעיוב לעגיופ

 ,.וו .ז .א ,ךוּפ ,סבעוועג-ןיּפש ,ךָאמ טימ סיוא ייז ןעטעב ייז ןוא
 ,טסענ ןייז רַאפ ןַאלּפ ןייז ןוֿא קאמשעג ןייז ךיז טָאה לעגיופ רעדעי
 עכנאמ ייב ,טסענ םעד הבקנ יד טיוב סנעטסיימ .טיוב רע סָאװ
 .רכז רעד םהיא טיוב ,רעבָא ,ןעלגיופ

 ייב .רעייא ןעגעל ךרוד טמוק ?לעניופ ןופ גנורהעמראפ יד
 יו ,רעייא יד ןעהירב רכז רעד ךיוא טפלעה ןעלגיופ ןעטרַא עלעיפ
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 עכלעוו טימ ןעזייּפש יד וצ טסאּפעגוצ זיא ןעלגיופ ןעטרַא ענעדיש

 ,ןעלגיופ עסיורג יד ייב ןוא ןעלניופ-ביור יד ייב .ךיז ןערהענ ייז

 ,.וו .ז .א ,ןעביוט ,תופועזזיוה יד יו ,רענרעק טימ ךיז ןערהענ עכלעוו

 זייּפש סָאד ואוו ,(עילָאװ) ּפָארק ןיא ןיירַא (דנולש) טשו רעד טהעג
 ןײרַא טמוק סע רעדייא טכאמעג ךייוו ןוא טלעמאזעגפיוא טרעוו

 עטסעפ טָאה קיּפוּפ רעד .(לעגיופ ןופ ןעגָאמ רעד) קיּפוּפ ןיא
 טימ ךיז ןערהענ סָאװ ,ןעלגיופ יד ייב סרעדנָאזַאב ,ךעלטנעוו-לוקסומ

 .טיוה רעגידנרָאה רעטסעפ ַא טימ טרעטופעגסיוא זיא ןוא ,רענרעק

 רעייז ןעייקוצוצ ,רענהייצ ןייק טינ ןעבָאה ןעלגיופ יד יװ ױזַא

 -וּפ) ןענָאמ רעייז ןופ טיוה עגידנרָאה עגיזָאד יד טָא טפלעה ,זייּפש
 -ןיוה יד ייב יו ,ןעלגיופ עכנאמ ייב .זייּפש סָאד ןעביירוצ (קיּפ

 . ןייּפש סָאד ןעביירוצ ןופ סעצָארּפ רעד טרעוו ,ןעביוט ןוא תופוע

 יז .סָאװ ,ךעלדנייטש עניילק יד ךרוד ןעפלָאהעג ךָאנ ןעגָאמ ןיא

 זייּפש סָאד ןיירַא טמוק ןעגָאמ ןופ .זייּפש רעייז טימ ןעגנילשרַאפ

 יירד טּפָא זיא ןוא טהערדעג זיא עקשיק עניד יד .סעקשיק יד ןיא

 יר .לעניופ ןופ רעּפרעק רעד יו גנאל ױזַא ?לָאמ רעיפ רעדָא

 רעד עכלעוו טימ ןעזייּפש יד ןופ ּפֶא טגנעה עקשיק רעד ןופ גנעל

 סױרַא ןעהעג עקשיק רעצרוק רעניד רעד ןופ .ךיז טרהענ לעגיופ

 .(ןעסָאלשעג דנע םייב) סעקשיק עדנילב ייווצ

 -גיסילפ יד טימ ךיוא טפלעה זייּפש רעייז גנואיידרַאפ רעד וצ

 רעד ןופ טייקגיסילפ יד ךיוא יוװ ,רעבעל רעייז זופ טמוק סָאװ טייק

 עניזָאד יד ."סאערקנאּפ , ןעפורעג טרעװו עכלעוו ,עזירד-ךיוב

 ,טייקניסילפ עכילנהע ץכעייּפש ַאזַא ךיז ןופ סױרַא םיג עזירד-ךיוב

 ייב ןייּפש ןופ גנואיידראפ רעד וצ טימ לעיפ רהעז טפלעה עכלעוו

 .לַאג ַא ןוא ץלימ 8 ךיוא ןעבָאה ןעלגיופ יד .ןעלגיופ יד

 "טסורב םעד ּפָא טלייט סָאװ טיוה עקיד יד) ?עפכרעווצ סָאד

 -יווטנע גינעוו ןעלניופ יד ייב זיא (ךיוב ןופ ?לח םעד ןופ ןעטסַאק

 ייב ,ָאזלַא ,זיא ךיוב ןופ ?לח רעד ןוא ןעטסאק-טסורב רעד ,טלעק
 .ערעדנא יד ןופ ענייא טלײטעגּפָא טינ ייז

 סרעדנָאזַאב ,ןעלניופ יד ןופ םירכז יד ייב טָאה לעגרָאג רעד

 ייב יוװ ,םרָאפ רעדנא ןַא םיטרּפ עכנאמ ןיא ,לעגיופ-גניז יד ייב

 .טהערדעג ןוא ןעניובעג רהעמ זיא רע .תובקנ יד

 ןוא סיורג גיסעמסינטלעהרַאפ ןענייז ןעלגיופ יד ןופ ןערעינ יד

 -ייטוצ ייז ןוא ןייב-ץיירק ןופ ןעננופיטרעפ יד ןיא ןעגיל ייז ,גנאל

 -אנאק-ןירוא יד סױרַא ןעמוק סע עכלעוו ןופ רעגניפ ןיא יו ךיז ןעל
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 ןעצנאג םעד רעביא ןעפַאשעג טרעוו טײקמערַאװ זַא ,זיא טאטלוזער

 ןופ רעּפרעק רעד עכלעוו טימ ,ןערעדעפ יד .לעגיופ ןופ רעּפרעק

 רעווש ןעזָאל ייז זַא ,טפאשנענייא יד ןעבָאה ,טקעדַאב זיא ?עגיופ

 -ַאב ןיא ןעבָאה ןעפָאטש ענעדישרַאפ .ךיז ךרוד טייקמערַאװ ךרוד
 ,רעּפוק ,ןעזייא .ןעטפַאשנעגייא ענעדישרַאפ טייקמעראוו וצ גוצ
 .טכייל רהעז טײקמערַאװ ךרוד ןעזָאל ןעלַאטעמ ערעדנא ןוא ?עקינ
 טיײקמערַאװ ךרוד ןעזָאל ןערעדעפ ןוא רעיּפַאּפ ,לָאװ ,יורטש ,רָאה
 לָאװ יו רעטכייל טײקמערַאװ ךרוד טזָאל ןייטש .רעווש רהעז

 טימ ,ןערעדעפ יד .ןעזייא יו רערעווש רעבָא ןערעדעפ רעדָא
 יד ךרוד ּרעווש ,ָאזלַא ,ןעזָאל ,טקעדַאב ןענייז ןעלניופ יד עכלעוו
 .ןעלהיקּפָא טינ םהיא ךיז ןעזָאל ןוא רעּפרעק רעייז ןופ טייקמערַאװ

 טימ ךיילנרַאפ ןיא זיא רעּפרעק ןעשלעגיופ ַא ןופ רוטארעּפמעט יד
 -מעט א ןעבָאה ןעלניופ עטסיימ יד .עכיוה ץנאג ַא תויח ערעדנא

 -ָאה ןעלגיופ ערעדנא .טייהנראפ דארג 104 זיב 103 ןופ רוטארעּפ

 -עּפמעט יד) טייהנראפ דַארג 110 ןופ רוטארעּפמעט ַא רַאגָאז ןעב
 -נרַאפ דַארג 99 זיב 98 ןופ זיא רעּפרעק ןעכילשנעמ ַא ןופ רוטַאנ

 .(סויזלעצ דַארג 27 רעדָא טייה

 טכאזרוארַאּפ סָאװ ,ףָאטש-רעיוז ךס א ןופ גנומעטַאנייא יד

 ןוא טיײקמערַאװ ןעפַאש טפלעה ןוא עיצַאלוקריצ-טולב עלענש ַא
 סָאד ,לאירעטַאמ-ץייה ךס ַא רעבָא טרעדָאפ ,עיגרענע-סנעבעל
 א רהעז רעכירַאד זיא ןעלניופ ןופ טיטעּפַא רעד .זייּפש ,טסייה
 ןיא ךָאנ ןעטלַאה עכלעוו ,עגנוי יד ייב סרעדנָאזַאב .רעסיורג
 ןענעק ,ןעסקַאװ ןיא ךָאנ ןעטלַאה סָאװ ,ןעלגיופ עגנוי .ןעסקַאװ
 ערעדנא ,ןענייז ייז סיורג יו זייּפש רהעמ ןעסעפיוא גָאט ַא ןיא
 זייּפש לעיפ ױזַא לָאמ יירד גָאט ןייא ןיא ןעסעפיוא ןענעק ןעלגניופ
 10 רעדָא 8 ןופ דניק ךילשנעמ ַא ןעוו .טכיוועג ענעגייא רעייז יו
 -םיוא טפראדענ סע טלָאװ טיטעּפַא ַאזַא טאהעג טלָאװ טלַא רהָאי

 ןעלגיופ ענעסקאוורעד .גָאט ַא זייּפש טנופ 200 זיב 180 ןופ ןעסע
 .רעסיורג א רהעז טיטעּפַא רעייז זיא ךָאד רעבָא ,רענינעוו ןעסע
 א רהעפעגנוא גָאט ןייא ןיא ןעסעפיוא ןעק לעגניופ רענעסקאוורעד ַא
 רענעסקַאװרעד ַא ןעו .טכיוועג רענענייא ןייז ןופ ?ייט ?עטסקעז

 ןופ ןעסעפיוא טפראדענ רע טלָאװ ,טיטעּפַא ַאזַא ןעבָאה לָאז שנעמ
 .גָאט ַא זייּפש טנופ 80 זיב 9

 ,ףיז ןערהענ ןעלגיופ ענעדישראפ יד עכלעוו טימ ןעזייּפש יד

 -רַאפ יד ןופ םעטסיס-סגנואיידראפ סָאד ןוא ,ןעדישראפ רהעז ןענייז
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 טימ ןעסקַאװַאב ןענייז ןוא ּפָאק ןופ ןעטייז עדייב ןופ ךיז ןעניפ
 : .ןערעדעפ ךעלטניב

 עטיור-לעקנוד ייווצ ןופ ןעהעטשַאב ?עניופ ַא ןופ ןעגנול יד

 -ןעקור ןוא ןעּפיר יד ןעשיווצ ?לח םעד ןיא ןעגיל עכלעוו ,ןענַאגרָא

 ,ךעלעטייב-טפול טימ ןעדנוברַאפ זיא ןעגנול יד ןופ רעדעי .,ןייב
 .רעדעילג ענעדישראפ יד ןעשיווצ םיללח יד ןיא ךיז ןעהיצ עכלעוו

 ןיא ןיירַא ךעלעטייב-טפול עניזָאד יד ךיז ןעהיצ ןעלניופ עכנַאמ ייב

 ,עטסוּפ ןענייז רענייב יד זַא ,טסייה סָאד ,רעּפרעק ןופ רענייב יד
 -יופ רעד ןעוו .לעגיופ ןופ טכיוועג סָאד טימרעד ןערענעלקראפ ןוא
 . יד ןָא רע טמהענ ,ןעהילפ וצ ןעטפול רעד ןיא ךיז טביוהרעד לעג
 טכיוועג עשיפיצעּפס ןייז ןוא ,טפול טימ ?ופ ךעלעטייב-טפול עֶלַא

 ןיא דעישרעטנוא רעד זַא ,טסייה סָאד) טרענעלקרַאפ לעיפ טרעוו
 .(רענעלק טרעוו טפול ןופ טכיוועג םעד טימ טכיוועג ןייז

 טמעטאעגניירא טרעוו טפול זַא ,רעהירפ ןופ ןיוש ןעסייוו רימ

 טפול סָאװ ,ףָאטש-רעיוז רעד זַא ,קעוװוצ םעד רַאפ רעּפרעק ןיא

 שיילפ םעד טימ ןוא טולב םעד טימ ןעדניבראפ ךיז לָאז ,טלַאהטנע

 זיא סָאװ ,עיגרענע ןוא טייקמעראוו ןעפַאש וצ ידכ ,רעּפרעק ןופ

 סָאװ .שינעפעשַאב רעד ןופ טייקניטעט-סנעבעל רעד רַאפ גיטיונ

 ץלַא ,טפול ןופ ננומעטאנייא יד רָאפ טמוק סע רעטפָא ןוא רעפעיט

 -ַאשעגנ טרעוו סָאװ ,עינרענע ןוא טייקמיראוו סָאמ יד זיא רעסערנ

 ערעדנא יוװ רעפעיט ךילנהעוועג ןעמעטא ןעלגיופ .רעּפרעק ןופ ןעפ

 ןיא ןוא ןעננול ערעייז ןיא ןיירַא ןעמהענ ייז ןוא ןעשינעפעשַאב

 -רעק רעייז רעביא ךיז ןענייווצרַאפ עכלעוו ,ךעלעטייב-טפול ערעייז

 ףָאטש-רעיוז רענעמונעגניירַא רעד ןוא .ףָאטש-רעיוז רהעמ ,רעּפ

 -יווטנע-טונ א ךרוד רעּפרעק ןעצנאנ םעד רעביא טלייטראפ טרעוו

 ,טלעקיווטנע רעסעב לעיפ ,םעטסיס-סנָאיצַאלוקריצ-טולב ןעטלעק

 .טציא זיב ןעצָאװעג ןעבירשַאב ןענייז עכלעוו ,תויח עלַא יד ייב יוװ

 סָאד ןיירַא טמוק סע ואוו ,לעניופ ַא ןופ ןערעמַאקדץרַאה רעיפ יד

 עניירנוא סָאד סױרַא טהענ סע עכלעוו ןופ ןוא טולב עטגיניירעג

 טולב ענייר סָאד ,ערעדנא יד ןופ ענייא טלײטענּפָא ןענייז ,טולב

 ייב ץרַאה סָאד .רעדנאנאטימ טינ ךיז ןעשימ עניירנוא סָאד ןוא

 ןענייז עכלעוו ,תויח יד ייב יו ,רעלענש לעיפ טנָאלש ןעלניופ יד

 ץרַאה ןופ ןענָאלש עלענש סָאד .ןערָאװעג ןעבירשַאב טציא זיב

 טפעהַאב ךיז טָאה סָאװ ,ףָאטש-רעיוז ןעטמעטאעגנייא םעד טביירט

 רעד ןוא ,רעּפרעק ןופ ןעלייט עלַא ןיא לענש רהעז ,טולב םעד טימ
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 רעד .רעּפרעק ןיא ףעיט ןעסקאוועגניירא ןענייז סיפ יד ןופ עינק
 ןֶא ךילנהעוועג טמהענ ןעמ סָאװ ,סיפ עשלעגיופ יד ןופ קנעלעג
 ,סופ ןייז ןופ ?עכענק סָאר טייקכילקריוו רעד ןיא זיא ,עינק א רַאפ
 ןופ רעּפרעק ןיא ןעסקַאװעגניירא זיא עינק רע'תמא רעד רנערהעוו
 ,טינ םהיא טהעז ןעמ ןוא לעגיופ

 ייב יז ,טלעקיווטנע רעסעבכ זיא ןעלניופ יד ןופ ךרַאמ רעד

 .ןערָאװעג ןעבירשַאב טציא זיב ןענייז עכלעוו ,תויח ערעדנא עֶלַא
 ,טלעקיווטנע טוג ךיוא ןעלניופ יד ייב ןענַײז םישוח ענעדישראפ יד

 ןעניפעג לעגיופ ןופ רעכעלדזָאנ יד .היארה שוח רעד סרעדנָאזַאב
 -ענ ןערעיוא ענייז ; לעבָאנש ןופ לייט ןעטשרעביוא םעד ןיא ךיז

 דייועגניא רעד (2 .לעגיופ ַא ןופ טעלעקס (1 -- .157 גנונכייצ
 ּפַארק רעטייווצ רעד ,ג ;ּפַארק ,ב ; (דנולש) טשו ,א .לעגיופ ַא ןופ
 רעד ,ה ;(ןעגָאמ רעטירד רעד) קיּפוּפ רעד ,ד ;ןעגָאמ-טיוה רעד רֶעדָא
 יד ,ח ;סעקשיק עדנילב יד ,{ ;עקשיק רעגניפ"ףלעווצ יד ,| ;ץלימ
 רעד ,7 ;לַאנַאקירעייא רעד ,כ ;לַאנַאקירוא רעד ,ט :עקשיק עגנַאל
 ;רעבעל רעד ,) ;גנונעפע בייל-רעטניה יד ,מ ;לַאנַאק-סגנורהיפּפָא
 .גווא סָאד (4 ;ךוַאמיּפָאק (8 .עקשיק עצרוק יד ,ע ;לעקעזילַאג סָאד ,ס
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 סָאװ ,גנוטכיילַאב יד ןוא ןעלניופ יד ןופ ןעפיירטש ןוא ןעקעלפ

 .רַאבטכיז רעגינעוו ייז טכַאמ ,ןעגירק ייז

 -נהע ךס ַא טָאה ןעלגיופ יד ןופ םזינאנרֶא רעכילרעניא רעד

 טהעטשרַאפ סע ,ןעליטּפער יד ןופ םזינַאגרָא םעד וצ ןעטייקכיל

 יד וצ ןעסַאּפ עכלעוו ,ןעגנורעדנע עניטכיוו ערערהעמ טימ ,ךיז

 ןופ לעבָאנש רעד .זיּפש ןעלמַאז וצ ןוא ןעהילפ םוצ ןעלגיופ
 -זייּפש ןייז ןופ ןעלייט עטסגיטכיוו יד ןופ רענייא זיא לעגיופ םעד

 ןענייז רעבירעד ןוא ,זייּפש ןייז רע טלעמַאז םהיא טימ ,טַארַאּפַא
 ענעדיישרַאפ ןופ ןעלגיופ ןעטרַא ענעדיישרַאפ יד ייב ןעלבָאנש יד

 ,ןײּפש ןימ םעד וצ טסַאּפענוצ ,סיורג רענעדיישרַאפ ןוא ןעמרָאפ

 ענעריישראפ טָאה גנוצ יד ךיוא .ךיז ןערהענרע ייז ןעכלעוו טימ

 ,רעטיירב יז זיא ןעיַאנוּפָאּפ ייב ןוא ןעלגיופ-ביור ייב .ןעמרָאפ

 טימ ךיז ןערהענ סָאװ יד ייב דנערהעוו ,רעכייוו ןוא רענישיילפ

 .רעטרַאה ןוא רעלעמש יז זיא ןעטקעזניא ןוא רענרעק

 טלעקיוטנע רהעמ ?עיפ ןיא ןעלניופ יד ןופ טעלעקס רעד
 טימ טלעטש לעניופ ַא ןופ טעלעקס רעד .,ןעליטּפער יד ייב יו

 רעד עכלעוו ןופ ,ךעלדנייב יד .םהַאר םענעסָאלשעג ַא רָאפ ךיז

 ןעסקאווענפיונוצ טסעפ ןענייז ,טלעטשענפיונוצ זיא ןייב-ןעקור

 יד טניטסעפַאב קרַאטש ןענייז ייז וצ ןוא ערעדנַא יד טימ ענייא

 םעד טימ טנינייאראפ ןעטנוא ןופ ןענייז עכלעוו ,רענייב-ןעּפיר

 -נוברַאפ ױזַא רעבָא ןענייז זלַאה ןופ ךעלדנייב יד .ןייב-טסורב

 -ַאב טכייל ןענעק ךיז ןעלָאז ייז זַא ,ערעדנַא יד טימ ענייא ןעד

 עכלעוו ,ךילדנייב עניילק עכילטע ןופ טהעטשַאב קע רעד .ןעגעוו

 ןעציטש סע ןעכלעוו ףיוא ,ּפָאנק ןייא ןיא ןעסקַאוװעגפיונוצ ןענייז

 טנעה ןופ ץַאלּפ םעד ןעמהענראפ ןעלגילפ יד .ןערעדעפ-קע יד ךיז

 יד .ןעבָאה תויח-?עבריוו ערעדנא סָאװ ,סיפ .עטשרעדָאפ רעדָא

 -ָאֹפ יד סָאװ ,רענייב עניבלעזיד ןעבָאה לעניופ ַא ןופ ןעלגילפ

 ןעטשרעביוא ןייא -- תויח-לעבריו ערעדנא ןופ סיפ עטשרעד
 -נוא סָאר זיא סָאד) ןייב-רעגניפ ַא ןוא עטשרעטנוא ייווצ ,ןייב

 -רעיפ יד ייב רעגניפ ןעבָארנ םעד טנָאמרעד סָאװ ,(עלעגילפ-רעט
 -רנייב עכילטע ןופ ןערוּפש ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע .תויח עגיסיפ

 רהעמ טַאהעג ןעלנילפ יד ןעבָאה לָאמַא זַא ,ןעגייצ עכלעוו ,ךעל

 עטשרעדָאֿפ רעדָא טנעה ןופ םרָאפ יד טַאהעג ןעבָאה ןוא רעגניפ

 ןעלָאז ייז סָאד ,טעדליבעגסיוא ױזַא ןענייז סיפ עשלעגיופ יד .סיפ

 יר .טכיווענכיילג ןייז ןעטלַאה ןוא רעּפרעק םעד ןעציטש ןענעק
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 -ַאפפיוא ענעדיישרַאפ ןופ ןערעדעפ ךעלטניב רעּפרעק רעייז ןופ
 -פיוא ערערהעמ רעדָא םענייא ןעבָאה ערעדנַא .ןערילָאק עדנעל

 ןעהור ןעלגיופ עגיזָאד יד ןעוו .קע ןיא ןערעדעפ עטרילָאק דנעלַאפ

 עניברַאפ-טנוב ערעייז ןענייז ,דרע רעד ףיוא םורַא ןעהענ רעדָא
 רעבָא ,ןערעדעפ ענימורַא יד טימ טקעדרַאּפ סנעטסיימ ןערעדעפ
 ןיא ןעקעלפ עטרילָאק ערעייז סױרַא ייז ןעלעטש ,ןעהילפ ייז ןעוו

 יד זַא ,ןעטּפױהַאב רעשרָאפ-רוטַאנ עכנַאמ .ץנַאלג ןעלופ רעייז
 רעדָא ןעלַאנגיס ןופ קעווצ םעד ןעבָאה ןערעדעפ עטרילָאק עניזָאד

 -עד ןוא רערהיפ ערעייז ןעהילפוצכָאנ ,ןעלניופ יד רַאפ סנעכייצ
 ןעבעגעג ןעמָאנ א ןערעדעפ עטרילָאק יד טָא ןעמ טָאה רעביר

 ץְלַא ןענייז סָאד רָאנ ."סנעכייצ רילָאק , רעדָא "ןעלַאנגיסרילַאק,

 .ןערעוו ןעזיוװַאב טנעקעג טינ ךָאנ טציא זיב ןעבָאה עכלעוו ,תורבפ
 יד ןופ ןעכַאזרוא יד ןעגעוו גינעוו ךָאנ ןעמ סייוו ןיימעגלַא ןיא

 ענידעבעל ערעדנצ ייב ןוא ןעלניופ ייב ןערילָאק ענעדיישרַאפ
 .ןערעלקרע ייז ןעק ןעמ ױזַא יו ןוא ןעשינעפעשַאב

 ןוא ערעטנוב סנעטסיימ ןעבָאה ןעלניופ יד ןופ םירכז יד
 -גניז יד ןעשיוצ .תובקנ יד יװ ןערעדעפ עטרילָאק רענהעש
 טרעוו סע .תובקנ יד יוװ רעגניז ערעסעכ םירכז יד ןענייז ?עניופ

 ענהעש סָאד ףךיוא יו ןערעדעפ ענהעש יד זַא ,ןעמונעגנָא
 ןענעק ייז עכלעו טימ ?עטימ ירד ןענייז םירכז יד ןופ ןעגניז

 .תובקנ יד ךיז וצ ןעהיצוצ רעסעב

 ערעדנַא ןוא שיפ ייב יװ טונ ױזַא ,ןעלניופ עטסיימ יד ייב

 רעלעה רעּפרעק ןופ ?ייט ןעטשרעביוא ןופ רילָאק רעד זיא ,תויח

 סע ןעטכארטאב רעשרָאפ-רוטַאנ יד .?ייט רעטשרעטנוא רעד יוװ

 -עמַא ןַא .םיאנוש ערעייז ןענעג תויח יד רַאפ ?עטימ-ץוש ַא סלַא

 זַא ,טקַאפ םעד ףיוא ןעזיוועגנָא טָאה רעלַאמ-טסנוק רענַאקיר

 לעגיופ ןופ ןעקור םעד טכַאמ ,ןעביוא ןופ טלַאפ סָאװ ,טכיל סָאד

 טלַאפ סָאװ ,ןעטָאש רעד דנערהעוו ,ךילקריוו זיא רע יוװ ,רעלעה

 ןופ ריִלָאק ןערעלעה םעד ךרוד טכַאװשענּפָא טרעוו ,ןעטנוא ןופ

 גיסעמכיילג ןפוא ַאזַא ףיוא זיא ?לעניופ רעד .ךיוב ס'לעניופ םעד
 ,גיוא ןיא טינ ךיז טפרַאװ רע ןוא ןעטייז עלַא ןופ טעטכיײלַאב

 ךיז טניפענ רע ןעוו ,רַאבטכיזנוא ןעצנאנניא רַאנָאז זיא רעדָא

 -ַאמ רעגיבלעזרעד .עקערטש עטייוו סנירביא ןייק טינ ראפ ןליפַא

 עטרילָאק ענעריישראפ יד זַא ,ףיורעד ןעזיוועגנָא ךיוא טָאה רעל



 .(ןויבצ) ןאמפָאה .ב .רד 908

 ןערעדעפ ענעכָארקענּפָא ןוא ענעגָארטענּפָא יד .םעיינ ַא טימ ךיז

 -עג .עיינ טרָא רעייז ףיוא סיוא ןעסקַאװ סע ןוא סױרַא ןעלַאפ

 ןופ ,ןערעדעפ יד ןופ גנוטייברעביא עניזָאד יד טמוק ךילנהעוו

 -ראפ טינ ,זייווכעלסיב רָאנ ,לָאמ ןייא טימ טינ ,עיינ ףיוא עטלַא

 עכנַאמ ייב ;ןעהילפ וצ לעגיופ ןופ טייקניהעפ יד גידנערענעלק
 ,לשמל ,(סעקשטַאק) ךעלטנע עדליוו יד ייב יוװ ,רעבָא לעגיופ
 טימ ןעלגילפ יד ןופ ןוא קע ןופ ןערעדעפ עלַא סױרַא ןעלַאפ

 עיינ ןיב ,טייצ עסיוועג ַא ראפ ןערילראפ ייז ןוא ,לָאמ ןייא

 -רַאפ ייז .ןעהילפ וצ טייקניהעפ יד ,ּפֶא ייז ןעסקַאװ ןערעדעפ

 ןופ ךיז ןעציש ייז ואוו ,רעסַאװ ןיא טייצ עצנַאנ יד ןעביילב

 .ךיז ןעקנוטרעטנוא ןוא ןעמיווש ךרוד םיאנוש ערעייז

 סנעטסיימ ןעלגיופ יד ייב טמוק ןערעדעפ יד ןופ ןעטייב סָאד

 ערעייז טעװעדָאהעגסיױוא ןיוש ןעבָאה ייז ןעוו ,טסברעה ןיא רָאפ

 גיטיונ ךיוא עקַאט זיא רעטניו םוצ .רעדניק עטהירבעגסיוא

 .רעמערַאװ זיא רע ,םויטסָאק ןערעדעפ רעיינ ַא

 עטרילָאק ענעדיישרַאפ גנילהירפ ןיא ןעמוקַאב ןעלניופ ?עיפ

 רעצרוק ַא טימ ייז ןעמוקַאב ייז .ןערעדעפ ערעייז ןיא ןעקעלפ
 יד זַא ,ןעמונעגנָא טרעוו סע ,טייצ-סגנורָאּפ רעד ראפ רעהירפ טייצ

 ןוא רעטכעלשעגנ יד ןעהיצוצ קעווצ םעד ןעבָאה ןערילָאק עניזָאד

 -נע יד טמוק ןעלניופ עכנַאמ ייב .םיכודש יד ןערעטכיילרַאפ וצ

 בעילוצ ,טנייש סע יוװ ,ןערעדעפ יד ןופ רילָאק םעד ןיא גנורעד

 עכלעוו ,לשמל ,ןהוה-עענש יד  .ננובעגמוא רעד וצ גנוסַאּפוצ רעד

 ןיא טָאה ,לעגוק-דרע ןופ ןעדנעגעג עכילדרָאנ עטייוו יד ןיא טבעל

 םיוק יז ןעק ןעמ סָאד ,ןערעדעפ עסייוו גידנעטשלָאפ טייצ-רעטניוו

 טרעװ עענש רעד ןעוו ,גנילהירפ ןיא רָאנ ,עענש ןופ ןהעזסיורַא

 עסייוו יד .סױרַא זייווכעלסיב רהיא ייב ןעלַאפ ,ןעדנואוושרַאפ

 ,ןערעדעפ עיינ טרָא רעייז ףיוא סיוא ןעסקַאו סע ןוא ןערעדעפ !

 ףיוא ,רענייטש ענעסקַאװַאב-ךָאמ יד ןופ ריִלָאֹק םעד ןעבָאה עכלעוו

 יד ןופ ריִלָאק רעד .ןעציז וצ ןעבעיל רענהיה-עענש יד עכלעוו

 יד ןעק ןעמ סָאד ,רענייטש יד טימ ױזַא טריזינָאמראה ןערעדעפ

 ןופ וליפַא ןעקרעמַאב םיוק ,ייז ףיוא ןעציז עכלעוו ,רענהיה-עענש

 .טנהָאנ רעד

 -ָאה ,תונחמ ןיא ןעהילפ עכלעוו יד סרעדנוזַאב ,ןעלגיופ עלעיפ

 רעשרָאפ-רוטַאנ יד יוװ ,סנעכייצ-רילָאק רעדָא ןעלַאנניס-רילַאק ןעב

 ןעלייט ענעדיישרַאפ ןיא ןעבָאה ןעלניופ עניזָאד יד .סע ןעפור
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 רעד .ןעהילפ וצ טייקניהעפ רעייז טימ (ןעטארבעטרעוו) תויח
 רע ידכ ,לעדניּפש ַא ןופ םרָאפ יד טָאה ?עניופ ַא ןופ רעּפרעק

 -טייוו ןוא -ךיוה יד .טפול יד ןעטלַאּפש רעטכייל ןענעק לָאז

 עכלעזַא רעּפרעק רעייז ןיא ךילנהעוועג ןעבָאה ןעלגיופ עדנעהילפ

 וצ ךיז טייקכילגעמ ערעסעב ַא ייז ןעביגנ עכלעוו ,ןערעמַאק-טפול

 ערנעהילפ-טוג יד ייב ןערעמַאק-טפול יד .טפול רעד ןיא ןעטלַאה

 רעכנעּפ-טפול רעד יו עבַאנפיוא עכילנהע ןַא ןעליפרע ןעלניופ

 .שיפ יד ייב

 יד ןופ ןעכייצ רעשיטסירעטקַארַאכ סרעדנוזַאב רעד רָאנ :

 ןעשינעפעשַאב ערעדנַא ןייק .ןערעדעפ ערעייז ןענייז ןעלגיופ

 .ןערעדעפ ןייק טינ ןעבָאה ,ןעלניופ יד רעסיוא ,טלעוו רעד ףיוא

 -רַאפ ,ןערילָאק ענעדיישרַאפ ןעבָאה ןעלניופ יד ןופ ןערעדעפ יד

 ןענעיד ןוא סיורג רענעדיישרַאפ ןופ ןענייז ,ןעמרָאפ ענעדייש

 םעד ןעדליב עכלעוו ,ןערעדעפ עסיורג יד .ןעקעווצ ענעדיישרַאפ|

 עסיורג יד ;ןעהילפ םייב רעדור ַא סלַא ןענעיד לעגניופ ןופ קע
 ןעו סָאד ,טעדליבעגסיוא ױזַא ןענייז ןעלגילפ יד ןופ ןערעדעפ

 ךָאנ ןעלגילפ עטײרּפשעגסיױא ענייז טימ טנעװַאב לעגיופ רעד

 רע ןוא טקירדעגפיונוצ םהיא רעטנוא טפול יד טרעוו ןעטנוא

 ןעלגילפ יד טימ טגעװַאב רע ןעוו דנערהעוו ,רעכעה ךיז טביוה

 יד ךרוד טכייל ןעלגיופ יד ןופ ןערעדעפ יד ןעזָאל ,ןעביוא ךָאנ

 עניזָאד יד .רענירעדינ ּפָארַא ךיז טזָאל לעניופ רעד ןוא טפול

 ןעמ סָאד ,טכַאמעג לענש ױזַא ןערעוו ןעלניופ יד ןופ ןעגנונעווַאב

 לעניופ ערנעהילפ טונ יד .גיוא ן'טימ ןעקרעמַאב םיוק ייז ןעק

 ןעגנוגעווַאב טרעדנוה ףניפ רעביא זיב ןעלגילפ ערעייז טימ ןעכַאמ

 ךילנהעוועג ןענייז עכלעוו ,ןערעדעפ עגירעביא יד .טונימ ַא ןיא

 ס'לעניופ םעד וצ טײקטַאלג ןוא טייקדנור וצ ןעביג ,גיכוּפ ןוא ןיילק

 ןעטלַאּפש וצ רעטכייל טייקכילגעמ יד םהיא ןעבינ ןוא רעּפרעק
 םעד םירַאװ ןעטלַאה ןערעדעפ עכייוו יד .ןעהילפ םייב טפול יד

 -עפעשַאב עגיטולב-סייה ןענייז ןעלניופ יד .לעניופ ןופ רעּפרעק

 ןופ רוטַארעּפמעט רעכיוה רעד טימ סיוא ךיז ןענעכייצ ןוא ןעשינ

 .רעּפרעק רעייז

 ןערעדעפ "םויטסָאק, ןייא טימ סיוא טינ ןעמוק ןעלגיופ יד

 .ןעגָארטעגּפָא ןערעוו ןערעדעפ ךיוא .ןעבעל ןעצנַאג רעייז רַאפ

 ןוא ןעכָארקעגּפָא טרעוו ?םויטסָאק , ןערעדעפ רעטְלַא רעד ןעוו

 טריײלקַאב ןוא קעװַא לעגיופ רעד םהיא טפרַאװ ,ןעגָארטענּפָא
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 -רענייטשראפ ערעדנַא ךס ַא ןערָאװעג ןענופעג ןענייז סע .בָאר ַא

 ןופ עיצַאניבמָאק ַא רָאפ ךיז טימ ןעלעטש עכלעוו ,ןעלגיופ עט

 עטנעהָאנ ַא רַאפ סָאװ ןעזייווַאב עכלעוו ןוא ןעליטּפער ןוא ןעלגיופ

 ייווצ עגיזָאד יד ןעשיווצ טריטסיזקע לָאמַא טָאה סע טפַאשהבורק

 יר זַא ,ןעמונעגנא רעבירעד טרעו סע  .ןעשינעפעשַאב ןעסַאלק
/ 
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 יד

 םריטסיזקע ןעבָאה עכלעוו ,ןעשעדקע -- .156 גנונכייצ
 ,שעדקע-הילפ רעד (1 .דרע רעד ןופ ןעדָאירעּפ עגידרעהירפ ןיא
 רעד (2 ;ןעלגולפ עכילנהעיזיומ-רעדעלפ טַאהעג טָאה רעכלעוו
 .שעדקע-םי

 ןעווענ ןענייז ,ּפָא ןעמַאטש ןעלגיופ יד עכלעוו ןופ ןרעטלערוא-רוא

 ןיא ןעבעל םעד וצ רהעמ ץלַא ךיז גידנעסַאּפוצ רָאנ ,ןעליטּפער

 ךיז ןעבָאה ןוא ןעמרָאפ ערעדנַא ןעמוקַאב ייז ןעבָאה ןעטפול רעד

 עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב סָאלק ןעלעיצעּפס ַא ןיא טלעקיװטנַא

 .ןעליטּפער יד ןופ טייוו ץנַאג טנייה ןעהעטש

 -לעבריוו ערעדנַא עלַא ןופ סיוא ךיז ןענעכייצ ןעלניופ יר



 א יוי-יא +

 לעטיּפאק רעטנהעצניינ

 יד --- .ןעלגיופ יד ןופ ןעבעל סָאד --- .ןעלגיופ יד ןופ םזינַאגרָא דעד

 ּפמוז --- .ןעלגיופ-םיווש --- .ןעסַאלק ןיא ןעלגיופ יד ןופ גנולייטנייא

 יד --- .ןעלגיופיץַארק רעדָא רַאש יד -- .ןעלגיופ עשזדָארב רעדָא
 .ןעלגיופ-ביור יד -- .ןעלגיופ"רעטעלק

 (סעװַא) ןעלגיופ

 רעדָא ,ןעלניופ יד -- .קיטסירעטקַארַאכ ענײמעגלַא

 ןעכילטפַאשנעסיוװ רעייז טימ ןעפורעג ןערעוו ייז יו ,"סעװַא,

 -עגסיוא ףרַאש סרעדנוזַאב ץנַאג ַא רָאפ ךיז טימ ןעלעטש ,ןעמָאנ
 -נעדיישראפ יו ןוא .טלעוו-רעיט רעד ןיא סָאלק םענעכָארּפש

 רעייז ןיא ,סיורג רעייז ןיא ןייז טינ ןעלָאז ןעלניופ יד גיטרַא

 -רעּפרעק רעייז ןיא ךָאד.זיא ,ןעבעל טרַא רעייז ןיא ןוא ,ןהעזסיוא

 רעד .ָאטינ דיישרעטנוא ןייק טעמכ םזינַאנרָא רעייז ןיא ,יובעג !
 םעד ןעשיווצ םזינַאגרָא ןיא ןוא יובעג-רעּפרעק ןיא דיישרעטנוא

 עלעניופ ןדע-ךנ םעניילק םעד ןעשיווצ ןוא ?עגיופ-סיורטש ןעסיורג

 ןעשיווצ דיישרעטנוא רעשימָאטַאנַא רעד יו רענעלק לעיפ זיא

 .סעכַאּפערעשט רעדָא ןעשעדקע סעיצעּפס עטנעהָאנ ייווצ

 "ייקכילנהע עסיוועג ןעטכיזניה עלעיפ ןיא ןעבָאה ןעלגיופ יד

 ַא ןיא ,קירוצ ןעטייצ עננַאל טימ ןוא ,ןעליטּפער יד וצ ןעט

 ןוא טייקכילנהע יד זיא ,טלעוו רעד ןופ עדָאירעּפ רעגידרעהירפ

 ךָאנ ןעוועג ןעליטּפער יד ןוא ןעלגיופ יד ןעשיווצ טפַאשהבורק יד/

 עטרענייטשראפ) ןעליסָאפ יד ןופ סע ןעסייוו רימ .ערעסערג ַא
 -ראפ ןיא ןערָאװעג ןענופעג ןענייז עכלעוו (תויח ןופ ןעטשער

 ענענופעג עגיזָאד יד ןופ רענייא .טלעוו רעד ןופ רעטרע ענעדייש

 -עכרא, ןעבעגעג ןעמאנ ַא טָאה ןעמ ןעכלעוו ,ןעליסָאפ ?לעגניופ
 -יבמָאק עטרעווסקרעמאב ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש ,"סקירטעּפָא

 טָאה לעניופ רעגיזָאד רעד .שעדקע ןַא ןוא לעניופ ַא ןופ עיצַאנ

 ןעלגילפ עניילק טָאה רע ,ל?יומ ןייז ןיא רענהייצ עניציּפש ךס ַא

 ,שערקע ןַא יו קע (ךעלדנייב ?עיפ ןופ) ןעטרעדילגעג ןעגנַאל ַא ןוא

 עגנַאל ייווצ ןעסקַאװעגסױרַא ןענייז קע ןגפ לעדנייב ןעדעי ןופ

 יו סיורג ױזַא רהעפעגמוא זיא לעגיופ רעניזָאד רעד .ןערעדעפ

209 
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 רעטומ יד יװ ןוא רענעט עדנעצכולש עכלעזַא ןעזָאלסױרַא ןֶא ייז
 .סױרַא ןעטרָאד ןופ ייז טמהענ ןוא בורג יד יז טנעפע ,סע טרעהרעד

 ןופ ןערעפַאװ יד ןיא טבעל רעכלעוו ,ל?ידָאקָארק-ןעטסייל רעד

 עכילטע זיא ןעילַארטסיױא ןופ ?ייט ןופצ םעד ןיא ןוא ןעיזַא םורד
 רעביור עטסערג יד ןופ רענייא זיא ןוא גנעל יד סופ גיסיירד ןוא
 רהעז רעסַאװ ןיא ךיז טנעװַאב רע .החּפשמ-ןעלידָאקָארק רעד ןיא

 ,םבעל רע ןעכלעוו ןיא ,ךייט ןופ רעיצַאּפש ַא רע טכאמ טפָא ,לענש
 עכלעוו ,שינעפעשַאב עדעי טלַאפַאב רע .םי ןיא ןעליימ ערערהעמ
 ךיוא טלַאפַאב רע .רעסַאו םייב רעדָא רעסַאװ ןיא טפערט רע

 טכוז רע ,טסיירד טינ רע זיא רעבָא השבי רעד ףיוא .ןעשנעמ

 .ןעפיירגוצנָא רעדייא עפיולטנַא וצ רעכינ

 רעבָא ,גנעל יד סופ 20 ךרע ןַא זיולב זיא ?ידָאקָארק-לינ רעד

 ןעוועג רע זיא ןעטייצ ענירעהירפ ןיא ןוא שירעביור רהעז זיא רע

 יד ןיא .(םירצמ) ןעטּפיגע ןיא רענהָאװנייא יד ןופ ןעקערש סָאד

 "נַאג ןיא טעמכ ןעטּפינע ןיא רעבָא םהיא ןעמ טָאה ןעטייצ עטצעל

 ןופ ןערעסַאװ יד ןיא טציא ךיז טניפעג .רע .טָארעגסיױא ןעצ

 ןַא ןיא לידָאקָארק-לינ רעד .ַאקירּפַא ןיא ןעלייט ענעדישרַאפ

 ןעגעווַאב לענש ךיוא ךיז ןעק רע ןוא רעמיווש רעטנעכייצעגסיוא

 ףרַאד רע ןעוו רעדָא ביור ךָאנ ךיז טנָאי רע ןעוו ,השבי רעד ףיוא

 טייוו וצ טינ לָאמ ןייק רעבָא טהעג רע .אנוש ַא ןופ ןעפיולטנַא

 ,טסיירד טינ השבי רעד ףיוא רע זיא ןיימעגלַא ןיא .גערב ןופ קעװַא

 טפיולטנַא השבי רעד ףיוא .ךילרהעפענ רע זיא רעבָא רעסַאװ ןיא
 טכאמ ןוא םהיא רע טלַאּפַאב רעסַאװ ןיא רעבָא ,ןעשנעמ ַא ןופ רע

 ןהעצ עלַא רע טמוק רעסַאװ ןיא זיא רע ןעוו .םהיא ןופ ףוס ַא ךינ

 טייצ-נַאטיס .ןעמעטא וצ עכעלפרעביוא רעד ףיוא סױרַא ןעטונימ

 -ָאלש ןוא ןוז רעד ףיוא ןעמערַאװ ךיז גערב ן'פיוא סױרַא רע טמוק

 . רעד ףיוא ןעמערַאװ וצ בעיל ךיז ןעבָאה ןעלידָאקָארק עלַא .ןעפ

 ףיוא קעװַא ךיז רע טזָאל לעקנוד ןערעוו ןָא טגנאפ סע ןעוו .ןוז

 -יילק ,שיפ : םהיא ךיז טכאמ סע סָאװ סעלַא טגנאפ רע .ביור
 ,דרעפ ,ןעקנירט רעסַאװ םוצ ןעמוק עכלעוו ,תויח ,ןעלידָאקָארק ענ
 100 ךרע ןַא סיוא טגעל הבקנ יד .וװ .ז .א ,ןעסקָא ,היק ,ןעלמעק
 -ַאב ןוא דמאז ןיא ייז טראשראפ ,זנאג א ןופ יו סיורג ױזַא רעייא

 געט 40 ןופ ךשמ ַא ןיא .טהירבעגסיוא ןערעוו ייז זיב ייז טכאוו

 / *וילק ייז ןופ סױרַא ןעמוק סע ןוא טהי-בעגסיוא רעייא יד ןערעוו

 .גנעל יד סופ בלַאה ַא רהעפעגנוא ןענייז עכלעוו ,ןעלידָאקָארק ענ
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 םוצ ןעמוק עכלעוו ,דרעפ רַאגָאז ןוא דניה ,ןעשריה ,ןעגעיצ ,רעב

 .ןעקנירט רעסַאװ

 ,ןעּפמוז עגיטָאלב יד ןיא ךיז ייז ןעבָארנרַאפ ,טייצ-רעטניוו

 .טלעק ןופ ןעציש וצ ךיז ידכ

 ןיא ,רעבירג סיוא ןעבָארג ןערָאטַאנילַא יד ןופ תובקנ יד

 200 זיב 100 ןופ ןענעל ייז .רעייא ערעייז ןענעל ייז עכלעוו

 ייז זיב ייז רעביא ןעכַאװ ןוא רעטעלב טימ ייז ןעקעדַאב ,רעייא

 .טהירבעגסיוא ןערעוו

 ;רָאטַאגילַא ןַא (2 ;לידָאקָארק ַא (1 -- .155 גנונכייצ
 .לידָאקַארק ַא ןופ סופ רעטשרעטניה רעד (6

 -ייז ,ןעדנעגעג עסייה יד ןיא ןעבעל עכלעוו ,ןעלידָאקָארק יד
 -נאּפ רעד .,ןערָאטאנילַא יד סלַא רעכילרהעפעג ןוא רעסערג ןענ

 אקירפַא ןופ ןעכייט עסיורג יד ןיא טבעל רעכלעוו ,?ידָאקָארק-רעצ

 -סַאגַאדַאמ ןופ ?ידָאקָארקךעזיר רעד .גנאל סופ 20 ךרע ןַא זיא

 בורג א סיוא טבָארג הבקנ יד .ננאל סופ גיסיירד רעביא זיא רַאק

 ןוא רעייא ערהיא סיוא ןעטרָאד טנעל ,ףעיט סופ יירד ךרע ןַא ןופ

 רעייא יד זיב ,טכאנ עדעי בורג יד טכאווַאב יז .ייז טישרַאפ

 ןוא טהירבעגסיוא ןערעוו רעייא יד ןעוו .טהירבענסיוא ןערעוו

 ןעגנאפ ,ייז ןופ ןעכירקסיורַא ןיוש ןעפראד ןעלידָאקָארק עגנוי יד
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 ץוח ַא רָאנ ,דנייפ ןעגעג ץוש עטסעב רעייז זיא רעצנַאּפ רעייז
 -עגוצ טונ ױזַא סנעטסיימ רעּפרעק רעייז ןופ םרָאפ יד זיא םעד

 ןעק ןעמ סָאד ,ןעבעל ייז רעכלעוו ןיא ,גנובעגמוא רעד וצ טסַאּפ

 .ןעקרעמַאב רעווש ייז

 יטּפער עלַא ןעשיווצ --- .ןערַאטַאגילַא ןוא ןעלידַאקַארק
 "יוטטנע טסכעה יד ןערָאטַאנילַא ןוא ןעלידָאקָארק יד ןענייז ןעל

 -קע וצ טייקכילנהע לעיפ ייז ןעבָאה ןהעזסיוא רעייז ןיא .עטלעק

 -ולּפמָאק רהעמ זיא יוב רעייז ןוא םזינַאגרָא רעייז רעבָא ,ןעשעד

 ןעלידָאקָארק יד ןופ רעּפרעק רעד .טלעקיווטנע רהעמ ןוא טריצ
 -ַאלּפ-רעצנאּפ ענרענייב עקיד טימ טקעדַאב זיא ןערָאטַאנילַא ןוא

 -פערק ןעגנַאל ַא ןעבָאה ייז .ןעּפוש עגידנרָאה עקרַאטש ןוא ןעט

 רעכילגעווַאב טוג רעקרַאטש ַא סלַא ייז טנעיד רעכלעוו ,קע ןעגיט

 ןיא ןעבעל ןערָאטאנילַא ןוא ןעלידָאקָארק יד .ןעמיווש םוצ רעדור

 -עג עמירַאװ יד ןיא ןעכייט ןיא ןוא ןערעסַאו עדנעהעטש ,ןעּפמוז
 עקרַאטש ,עסיורג ךס ַא טימ ןוא סיורג זיא ליומ רעייז .ןעדנעג
 -ַאב ןענייז דנולש ןוא ןערעיוא ,זָאנ רעייז .רענהייצ עגיציּפש
 -לעוו ,ךעלקעד רעדָא (ןעליטנעוו) סענַאּפַאלק עכלעזַא טימ טגרָאז
 טינ רעסַאװ ןייק ייז ןיא לָאז סע זַא ,ןערעוו טכאמרַאפ ןענעק עכ

 ןעסיורג ןייז טימ טגנאפ לידָאקָארק ַא ןעוו .ןעמוקניירא ןענעק

 ןעמוקענוצ זיא סָאװ ,היח זיא סע עכלעוו רעדָא ,בלַאק ַא ?יומ
 ביור ןייז טימ ּפָארַא ךיז רע טזָאל ,ןעקנירטנָא ךיז רעסַאװ םוצ
 יר ןופ ,זָאנ ןופ ךעלקעד ענייז טכאמראפ ,רעסַאװ ןופ דנורג ן'םיוא

 ןייז זיב גנַאל ױזַא ןעטרָאד טביילב ןוא ,זלַאה ןופ ןוא ןערעיוא

 רעד ףיוא ףױרַא קירוצ רע טמוק ןַאד .ןעקנורטרעד טרעוו ןברק
 ,טײצלָאמ ןייז ּפָא טכיר ןוא?!שבעלפרעביוא

 -עג ייז .ןעלידָאקָארק רענַאקירעמַא ןענייז ןערָאטַאנילַא יד
 יד ןופ ןעדנעגעג עכילדיז יד ןיא ,ַאקירעמַא ןיא זיולב ךיז !עניפ
 -כעז ךרע ןַא ןענייז ייז ןופ ערעסערג יד ,ןעטַאַאטש עטגינייארַאפ
 -ןעקור רעד ףיוא זיא רילָאק רעייז ,גנַאל סופ ןהעצבעיז רעדָא ןהעצ

 טייז-ךיוב רעד ףיוא ןוא ןעקעלפ עלעקנוד טימ ןירג גיצומש טייז
 ןוא םאזננאל ץנאג ךיז ייז ןעגעװַאב השבי רעד ףיוא .בלעג לעה

 .ןענידייטרַאפ ךַאװש רַאנָאז ךיז ןענעק ייז ,טסיירד טינ ןענייז
 יז ןעכלעוו טימ ,קע רעייז טימ זיא גנונידייטראפ עצנַאג רעייז
 -הענ ייֵז .רעטסיירד ייז ןענייז רעבָא רעסַאװ ןיא .ךיז ןערהעוו
 ילעק ךיוא ןעלַאפַאב ייז רעבָא ,שיפ ןופ ךילכעזטּפיױה ךיז ןער
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 "ניה יד ןיא ןוא רעגניפ ףניפ יז טָאה סיפ עטשרעדָאפ יד ןיא .קיד
 רעבָא ןענייז סיפ יד .לעגענ ןעבָאה רעגניפ יד .רעיפ עטשרעט

 טסאּפעגוצ ןענייז ייז .ךיילג סעכַאּפערעשט ןעטרַא עלַא ייב טינ

 ,סעכַאּפערעשט יד ייב .ןערהיפ ייז סָאװ ןעבעל טרַא םעד וצ

 םוצ טסאּפעגוצ רהעַט סיפ יד ןענייז ,רעסַאװ ןיא ןעבעל עכלעוו
 ןופ קע רעד .סרעגניפ יד ןעשיווצ טיוה ַא ןעבָאה ייז ,ןעמיווש
 .ץיּפש ַא טימ ךיז טגידנע ןוא ץרוק ןוא קיד זיא עכַאּפערעשט רעד

 ערהיא .טלַאק רעבָא טיור זיא עכאּפערעשט רעד ןופ טולב סָאד
 ,שָארפ ַא יו ךילנהע טמעטָא יז ןוא טלעקיווטנע טוג ןענייז ןעננול
 .ךיז ןיא ןעהיצוצניירַא יז טַאטשנא טפול יד טגנילש יז

 -עוו סעכאּפערעשט יד ךילרעסיוא ןענייז טקרעמַאב ןיוש יו
 טכיילגרַאפ ןעמ ןעוו רעבָא ,ןעליטּפער ערעדנא יד וצ ךילנהע גינ
 ןעבָאה ייז זַא ןעמ טהעז גנולקיווטנע רעייז ןוא םזינַאגרָא רעייז
 יד טימ סרעדנָאזַאב ,טפאש'הבורק עטנהָאנ ַא רהעז ךיז ןעשיווצ

 .ןעשערקע

 -ייט ענעדישראפ יד ןיא טיירּפשראפ ןענייז סעכַאּפערעשט יד

 "עמ יד ןיא יַאס ,ןעדנעגעג עסייה יד ןיא יַאס ,?עגוק-דרע ןופ ןעל

 ןעכייט יו ,ןערעסַאו עשירפ םורַא ךילנהעוועג ןעבעל ייז .עניס

 -נָאל ןיא ןוא רעדלעוו ןיא ןעבעל ייז ןופ ערעדנַא .סערעזָא ןוא

 עכלעוו ,סעיצעּפס עגינייא ןַארַאפ ךיוא רעבָא ןענייז סע .סעק

 -נאמ ןַארַאפ ןענייז סעכַאּפערעשט םי יד ןעשיווצ .םי ןיא ןעבעל
 -על יד .סקואוו ןיא סיורג ךילמעיצ ןענייז עכלעוו ,סעיצעּפס עכ

 ףיוא םורַא ןעמיווש עכלעוו ,לעיּפשייב םוצ ,סעכַאּפערעשט-רעד

 םעד ןופ ןעדנעגעג ערעמירַאװ יד ןיא רעסַאװ ןופ עכעלפרעביוא רעד

 ןעגעוו ןוא גנעל יד סופ טכַא זיב סקעז ןופ ןענייז ,םי ןעשיטנַאלטַא

 יײז ןעוו ,ןעננאפעג טֿפֶא ןערעוװו ייז .טנופ דנעזיוט רעביא זיב

 -לעוו ,רעייא ערעייז ןעטרָאד ןעגעל וצ גערב ן'פיוא סױרַא ןעמוק

 -ערעשט יד ןופ סעיצעּפס עלעיפ .דמַאז ןיא ןעטלַאהַאב ייז עכ

 -נאּפ ענרענייב ערעייז ןוא זייּפש סלַא טכיורבעג ןערעוו סעכַאּפ

 -רַא ענעדישרַאפ ןופ עיצַאקירבַאפ רעד רַאפ טצונַאב ןערעוו סרעצ

 .ןעלקיט

 -עפעשַאב עדנעסע שיילפ ןענייז סעכַאּפערעשט עטסיימ יד
 ,ןענייז ןוא סרעסערפ עסיורג רהעז ןענייז ייז ןופ עכנַאמ ,ןעשינ

 .גיטפערק ןוא קרַאטש רהעז ,סיורג רעייז טימ סינטלעהראפ ןיא
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 טעלעקס ַא (1  .(ןעטָארקדליש) סעכַאּפערעשט -- .154 גנונכייצ
 יז) עבַאּפערעשטיקַאנק יד ;(דליש רהיא ןהָא) עכַאּפערעשט ַא ןופ
 לעבָאנש יד (8 ;(ביור רהיא טלַאּפַאב יז ןעוו ןעקַאבניק יד טימ טקַאנק
 .עכַאּפערעשט לעטסעק יד (5 ;עכַאּפערעשט-דלַאו יד (4 ;עכַאּפערעשט
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 -יר ךיז ןעניפעג ןעדנעגעג עשיּפָארט יד ןופ רעדלעוו יד ןיא
 רעד ןוא גנאלשדןעזיר רעדָא ,ַאָאב רעד יװ ,ןעגנַאלש עסיורג עגיז

 ךילרהעפעג ןענייז ייז רעבָא ,גיטפיג טינ ןענייז ייז .גנַאלש-רעגיט

 -סומ ערעייז ןיא ןעציזַאב ייז סָאװ ,טפַארק רעייז טימ תויח רַאפ
 ,םורַא ךיז ןעלקיוו ייז עכלעוו םורַא ,תויח עגנוי ןעגנַאפ ייז .ןעלוק
 ייז ןעפיירג ןעשנעמ ..ףיוא רעהכַאנ ייז ןעסערפ ןוא ייז ןעקירדוצ
 רעכלעוו ,ַאדנָאקַאנַא רעשינאקירעמַא-דיז רעד רעסיוא .ןָא טינ
 -יימ טבעל אדנָאקַאנַא רעד .ןעשנעמ עדנעפָאלש ןָא טפָא טפיירג

 ךיוא טפָא טכירק רע .נערב ן'פיוא רעדָא רעסַאו ןיא סנעטס

 | .שירעביור רהעז זיא רע .רעמיוב ףיוא ףיורַא

 -ייצ סעכַאּפערעשט יד -- .(ןעטָארקדליש) סעכַאּפערעשט
 -ייז ייז סָאװ ,טימרעד ןעליטּפער ערעדנַא עלַא ןופ סיוא ךיז ןענעכ

 -רעצנַאּפ רעגיזָאד רעד .לעשומ-רעצנַאּפ א טימ טקעדַאב ןעג

 -סיוא ןעטשרעביוא ןַא ןופ -- ןעלייט ייווצ ןופ טהעטשַאב לעשומ

 -נוא עטַאלּפ עכַאלפ ַא ןופ ןוא ןעקור ן'פיוא לעשומ ןעטעדנורעג

 -לעטסעק ַא ףיונוצ ךיז טימ ןעלעטש ןעלייט עדייב .ךיוב ן'רעט

 ןעק עכַאּפערעשט יד עכלעוו ןופ ,ןעגנונעפע טימ רעצנַאּפ ןעכילנהע

 טָאה רעצנַאּפעקור רעד .קע ןוא סיפ ,ּפָאק רהיא ןעקעטשסױרַא
 .םרָאפ ענעדישרַאפ ַא סעכַאּפערעשט ןעטרא ענעדישרַאפ יד ייב
 -העוו ,בלעוועג ןעפעיט ץנַאג ַא ןופ םרָאפ יד רע טָאה ערעדנַא ייב

 עכנַאמ ייב .ןעגיובעגסיוא סאווטע זיולב רע זיא ערעדנַא ייב דנער
 -רַאפ ןעצנאג ןיא טינ רעצנַאּפ רעד זיא סעכַאּפערעשט ןעטרַא
 ייב דנערהעוו ,עקשמָארכ ןימ?ַאזַא ןופ טהעטשַאב רע ,טעװעטרַאה
 .קרַאטש רהעז זיא ןוא ןייב יו טעװעטרַאהרַאֿפ רע זיא ערעדנַא
 -ערעשט רעד ןופ רעּפרעק טעד וצ ןעסקאוועגוצ זיא רעצנַאּפ רעד
 -קאוועגפיונוצ זיא רעצנַאֿפ ןופ ?ייט רעטשרעביוא רעד .עכַאּפ
 ךילטנעגייא זיא ןוא ןעּפיר יד טימ ןוא ןייב-ןעקור םעד טימו ןעפ

 .עכַאּפערעשט רעד ןופ טעלעקס םעד ןופ לייט ַא

 "עוו רהעז ךילרעסיוא ןיא עכַאּפערעשט רעד ןופ רעּפרעק רעד

 רעד ןופ ּפָאק רעד .ןעליטּפער ערעדנא עלַא יד וצ ךילנהע נינ
 ןעכילנהע-לעבָאנש ַא טימ ,גידלוקסומ ןוא קיד זיא עכַאּפערעשט -

 םרָאפ יד טָאה סָאװ גנוצ ַא ןוא ,לעגיופ ַא יו ,רענהייצ ןהֶא ?יומ
 -יוא ייווצ ןעבָאה ןעגיוא יד .ךילגעווַאבנוא זיא ןוא ?עפעל ַא ןופ

 רעד ןע;עג ץוש סלַא ,לעטייה עגיטכיזכרוד בלַאה ַא ןוא ךעלדעליןעג |
 ןוא ץרוק ןענייז סיפ ערהיא .ןוז רעד ןופ ןייש רעקרַאטש וצ
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 ןייז ייב טָאה רע .טײהנעזעװנַא ןייז ןעגעוו ןיילַא טנרַאװ רע סָאוװ

 טכאמ רע עכלעוו טימ ךעלעגניר-ןרָאה עכלעזַא עהייר עצנַאג ַא קע

 .שיורעג-רעּפַאלק ןעקרַאטש ץנַאנ ַא

 .עידניא ןיא גנַאלש-ןעלירב רעד זיא גנַאלש רעניטפיג רהעז ַא

 רע רעבָא ,ןעגנונהָאו עכילשנעמ ןופ טנעהַָאנ סנעטסיימ טבעל רע

 .טציירעג טרעוו רע ןעוו זיולב טסייב

 . ןעביוא ןופ גנונכייצ יד .גנַאלש רעּפַאלק ַא -- .193 גנונכייצ
 ןעק ןעמ ואוו ,גנַאלש-רעּפַאלק ַא ןופ ּפָאק םענעטינשעגפיוא ןַא טגייצ
 טמוק טפיג רעד ןענַאװ ןופ ,) קַאז-טפיג םעד ,צ רענהייצ-טפיג יד ןהעז

 .גנַאלש ןופ ןעזירד-ץכעייּפש יד טגייצ ש .רענהייצ יד ןיא
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 ערעייז ךיז ןעכַאמ ייז ןוא ןעדנעגעג עגיגרעב ןיא סנעטסיימ ןעבעל
 ןופ סעטסוק ןעשיווצ רעדָא ךָאמ ןיא ,רענייטש רעטנוא ןעטסענ
 ךיוא ןענייז סע ןוא רעמיוב ףיוא ןעבעל ערעדנַא .ךעלמיוב
 .רעסַאװ ןיא ןעבעל סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ

 יד עכלעוו ,רעייא ןופ סױרַא ןעמוק ןעגנאלש עטסיימ יד
 ןוא עסיורג גיסעמסינטלעהרַאפ ןענייז רעייא יד .,ןעגעל תובקנ

 -ַאװ עכנאמ .ץכאלָאש ןעבילנהע-רעדעל ַא טימ טקעדַאב ןענייז
 .רעדניק עגידעבעל ןערעבעג ןעגנאלש עניטפיג ןוא ןעגנאלש רעס

 -ַאװַאב ןוא רעייא ערעייז טינ ןעהירב תובקנ ןעגנאלש עטסיימ יד
 "ַאװַאב סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ ךיוא רעבָא ןענייז סע .טינ ייז ןעכ
 ןיא ןירַא ייז ןעמהענ ייז .ייז ןעהיצרע ןוא רעדניק ערעייז ןעכ

 -ַאב ןײלַא ךיז ןענעק ייז זיב ןעטרָאד ייז ןעטלַאה ןוא ?יומ רעייז
 / ,ןייּפש טימ ןעגרָאז

 -ישרַאפ דנעזיוט ךרע ןַא ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,טנעכער ןעמ

 טינ ןענייז ייז ןופ עטסיימ יד .ןעגנאלש (סעיצעּפס) ןעטרא ענעד
 ,ןעדנעגעג עגיסעמ יד ןיא ןענייז ןײמעגלַא ןיא .עניטפיג ןייק
 גינעוו ןַארַאפ ,ןעשנעמ טימ טרעקלעפַאב רעטכידעג ןענייז עכלעוו
 . ,ןעגנאלש עגיטפיג יד ןופ לייט רעטסערג רעד .,ןעגנַאלש עגיטפיג
 -סיוא ןענייז ,ןענופעג ןעדנעגעג עגיסעמ יד ןיא ךיז ןעבָאה עכלעוו
 ,עטשרעדָאפ ייווצ ןעבָאה ןעגנַאלש עניטפינ יד .ןערָאװעג טָארעג

 טימ ןעדנוברַאפ ןענייז עכלעוו ,רענהייצ עטרעכעלעגכרוד ,עסיורג

 ַא רענהייצ עגיזָאד יד טימ טיג גנַאלש רעד ןעוו .ןעזירד-טפיג
 יד ןופ רעכעל יד ךרוד ןעזירד-טפינ יד ןופ טסילפ ןברק ןייז סיב

 ןברק םעד ןופ דנואוו םעד ןיא טייקניסילפ עגיטפיג ַא רענהייצ
 ןעבָאה ןעגנאלש עגיטפיג ערעדנא .טולב ןייז טעטפינרַאפ ןוא
 .ןהָאצ-טפיג ןייא זיולב

 ןענייז ַאקירעמַא ןיא ןעגנאלש עגיטפינ עטנַאקַאב רהעמ יד
 -נאלש-רעּפַאלק יד ןוא ןעגנאלש-ןעסאקאמ יד ,ןעגנאלש-רעּפוק יד

 ןופ סעגערב יד ייב סנעטסיימ ךיז ןעניפעג ייווצ עטשרע יד .ןעג
 יד .שיפ ןוא שערפ ףיוא ןערעיול ייז ואוו ,ןעּפמוז ןוא ןעכייט
 ןענייז ייז לייוו ,ךילרהעפעג סרעדנָאזַאב ןענייז ןעגנַאלש עגיזָאד
 ,ננַאלק רעדנא םוש ןייק סױרַא טינ ןעזָאל ןוא טינ ןעּפיש ייז ,ליטש

 ייז ןופ רעכירַאד ךיז ןעק ןעמ ןוא ,ןברק רעייז ןעלַאפַאב ייז ןעוו
 ןיא ךילנהעוועג טבעל גנאלש-רעּפַאלק רעד .ןעטיהסיוא רעווש
 ,םעדכרוד ךילרהעפעג רענינעוו זיא רע רעבָא ,ןעדנעגעג עגיגרעּכ
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 רע .שינעפעשַאב עכילגעװַאב-לענש ַא רהעז ךָאד רע זיא ,טינ
 רע ןוא השבי רעד ףיוא ךיוב ןייז ףיוא לענש רהעז ךיז טגעװַאב

 טייקגיהעפ-סגנוגעווַאב עלענש ןייז .רעמיווש רעלענש ַא ךיוא זיא

 ןוא טעלעקס ןייז ןופ יובעג םעד ןעקנַאדרַאפ וצ גנַאלש רעד טָאה

 טהעטשאב גנַאלש ןופ ןייב-ןעקור רעד .ןעלוקסומ עגיטפערק ענייז

 -ייאראפ ןענייז עכלעוו ,ךעלדנייב טרעדנוה יירד זיב ייווצ ןופ

 ?דנייב ןעדעי ןופ .ןעקנעלעג עכילגעווַאב טכייל רהעז ךרוד טגיג

 עכלעוו ,(רענייא טייז רעדעי ןופ) ןעּפיר עניד ייווצ סױרַא ןעהעג

 .ןעקנעלעג עכילגעוואב-יירפ ךרוד ןעדנובראפ םהיא טימ ןענייז
 = לא

 2 יט עי
 יופר יי: ערב
 טי 07 טא ר

666 
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 ליל =

 נַאלש רעגיטפיג רעשיטּפיגע רעד (1 -- .152 גנונכייצ
 .גנַאלש-רעטַא ןַא ןופ ּפָאק רעד (2 ;?עַאה ַאוָאג

 יד טימ ןעדנוברַאפ ןענייז ןעּפיר יד ןופ ןעדנע עטשרעטנוא יד
 ןוא סטרעוורָאפ ןעגעװַאב ךיֹז ןענעק ןעּפיר יד .ןעטַאלּפ-ךיוכ
 ענייז ןופ ןעהיצסיוא ןוא ןעהיצנייא םעד ךרוד ןוא ,סטרעווקיר
 .ןענעווַאב ?ענש רהעז גנַאלש רעד ךיז ןעק ,ןעלוקסומ עגיטפערק

 "ַאװו יד ןיא ןעלהָאצ ערעסערג ןיא ךיז ןעניפעג ןעננַאלש יד

 ןיילק ?הָאצ רעייז זיא ןעדנעגענ עניסעמ יד ןיא .ןעדנעגעג עמיר
 ייז .ָאטינ ןעצנַאנניא ייז ןענייז ןעדנעגעג עטלַאק יד ןיא ןוא
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 ,רעטעלב טימ טקעדַאב ןוא דרע טימ טישראפ יז עכלעוו ,בורג ַא

 .טהירבעגסיוא ןעטרָאד ןערעוו ייז ןוא

 גנַאלש א ןופ רעּפרעק רעדנור ,רעגנַאל רעד --- .ןעגנַאלש יד

 עלַא יד .קע ןַא ןוא ּפמור ַא ,זלַאה ַא ,ּפָאק ַא ןופ טהעטשַאב

 ןופ ענייא טלײטעגּפָא ףרַאש טינ רעבָא ןענייז ןעליײט-רעּפרעק

 יד ,זלַאה ןופ טלײטענּפָא ףרַאש טינ זיא ּפָאק רעד .ערעדנַא יד

 טינ זיא ּפמור רעד ןוא ּפמור ןופ טלײטענּפָא ףרַאש טינ זיא זלַאה

 רעכלעוו ,גנַאלש ןופ טעלעקס רעד .קע ןופ טלײטענּפָא ףרַאש

 ַא רהעז זיא ,ןעברַאש ַא ןוא ןעּפיר ,ןייב-ןעקור ַא ןופ טהעטשַאב

 ןעגנאלש עטסיימ יד ייב .רעכילגעווַאב יירפ ַא ןוא רעמַאזניוב

 םעד טימ טקעריד טגינייאראפ טינ קַאבניק רעטשרעטנוא רעד זיא

 רָאנ ,תויח ערעכעה יד ייב לַאפ רעד זיא סָאד יװ ,ןעברַאשיּפָאק

 ןעפורעגנָא טרעוו רעכלעוו ,ןייב-ןעשיווצ ַא טימ ןעדנוברַאפ זיא רע

 -רעטנוא םעד סע טדניברַאפ ןייב רעניזָאד רעד ."ןייב-טַארדַאוװק,

 טיג סָאד ןוא ןעברַאשיּפָאק םעד טימ גנַאלש ןופ קַאבניק ןעטש

 ןייז ןענעפעוצרעדנַאנַאפ טיירב רהעז טייקכילגעמ יד גנַאלש םעד

 סָאװ ,ביור ןייז ןעגנילשרַאפ וצ ןוא ןעננַאפ וצ זלַאה ןוא ליומ

 .ןייֵלַא רע יו רענעלק לעיפ טינ טפָא זיא

 -יובעג עניילק ענייז .ןייּפש ןייז טינ טייקוצ גנַאלש רעד

 ןייז ןעטלַאהוצנָא זילב טצונַאב םהיא ןופ ןערעוו רענהייצ ענעג

 גנַאלש ןופ גנוצ עגימרעפ-לעּפָאג יד .סע טגנילשרַאפ רע זיב ביור

 .ןַאגרָא-ּפַאט ַא סלַא ,טנייש סע יוװ ,טצונַאב םהיא ןופ טרעוו

 רעד זיא רע ,סיפ ןופ רוּפש ןייק טינ וליפַא טָאה גנאלש רעד

 -עּפס עכנַאמ .ןעליטּפער עלַא ןעשיווצ רעכירק-ךיוב רע'תמא
 -רעגיט ןוא סַאָאב יד יו ,רעבָא ןעגנַאלש עסיורג יד ןופ סעיצ

 ןופ םרָאפ רעד ןיא סיפ עטשרעטניה ןופ ןערוּפש ןעבָאה ,ןעגנַאלש

 ,ןעמונעגנָא טרעוו סע .טיוה רעד רעטנוא ךעלדנייב ןעּפורג עניילק

 ַא ןעװעג ןענייז ןעגנַאלש עניטציא יד ןופ ןערעטלע-רוא יד זַא

 -ָאה עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב עכילנהע-ןעשעדקע עגיסיפ-רעיפ ןימ

 עטרעדנעעג יד בעילוצ סיפ ערעייז ןערָאלרַאפ זייווכעלסיב ןעב

 סעיצעּפס עגינייא ןַארַאפ ןענייז סע .ןעבעל רעייז ןופ ןעגנוגנידַאב

 ןענייז ייז ןופ עכנַאמ ןוא סיֿפ ןייק טינ ןעבָאה עכלעוו ,ןעשעדקע
 -ןָאלג , ךיז טפור טָאװ שעדקע רעד יװ ,ןעגנַאלש וצ ךילנהע ץנַאג

 .ןערָאװעג טנָאמרעד ןיוש רעהירפ זיא רעכלעוו ,"גנַאלש

 סיפ ןייק טָאה גנַאלש רעד סָאװ םעד ףיוא גידנעקוק טינ רָאנ
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 ןיא ךיז טניפעג שעדקע ןימ ַאזַא .טיוה רעייז ןופ ריִלָאק םעד

 ויא ריִלָאק רעכילנהעוועג ןייז .אקירעמַא ןופ ןעטַאַאטשדדיז יד

 -יישראפ ךרוד ,ןירג ןופ רילָאק ןייז לענש ץנַאג טייב רע רָאנ ,ןירג
 -ָאד רעד טימ טנַאקַאב רהעמ .ןיורב ףיוא ,ןעגנוריטַאש ענעד

 רעכלעוו ,שעדקע ןימ ַא ,ןָאעלעמַאכ רעד זיא טפַאשנעגייא רעניז

 .ןעדנעגעג עסייה יד ןיא טבעל

 עכילנהעוועג יד וצ טייקכילנהע גינעוו טָאה ןָאעלעמַאכ רעד

 טימ ,סיפ עגידרעגניפ ףניפ עניד עגנַאל רעיפ טָאה רע .ןעשעדקע

 ךיז ןוא רעמיוב ףיוא ןערעטעלק טקישעג ץנַאג ןעק רע עכלעוו

 -םיונוצ ןעטייז יד ןופ זיא רעּפרעק ןייז .ןעגייווצ ףיוא ןעטלַאה

 רעּפרעק רעד .רעפרַאש ַא םהיא ייב זיא ןעקור רעד ןוא טקירדעג

 ןעהערדפיונוצ ךיז ןעק רעכלעוו ,קע ןעגנַאל ַא טימ ךיז טגידנע
 טקעדַאב ןענייז עכלעוו ,ןעגיוא עסיורג טָאה רע .עלַאריּפס ַא יו

 רנור ַא ןַארַאפ זיא סע עכלעוו ןיא ,ךעלדעל-ןעגיוא עקרַאטש טימ

 ןופ לעּפַאדץרַאװש רעד זיולב ךרוד טקוק סע ןעכלעוו ךרוד ,לעכעל

 ַא ןוא ,ליומ ןעסיורג ַא טימ רעגיטנַאק ַא ןיא ּפָאק ןייז .גיוא

 בלַאה א ךדרע ןַא זיב ןערעוו ןעגיוצעגסיוא ןעק עכלעוו ,גנוצ עגנַאל

 ןעגיּפעלק ןעקיד ַא דנע רהיא ייב טָאה גנוצ יד .גנעל רעד ןיא סופ
 ,טקעזניא ןַא ןעטייוו ןופ טהעזרעד ןָאעלעמַאכ רעד ןעוו .,ּפָאנק

 טרעוו טקעזניא רעד ןוא ?יומ ןופ גנוצ ןייז סיױרַא לענש רֶע טסיש

 .ּפָאנק ןעגיּפעלק םעד ךרוד ןעגנַאפעג
 ךיז ןעניפעג ןָאעלעמַאכ םעד ןופ טיוה רעניד רעד רעטנוא

 בלעג-לעה זיא טכיש רעטשרעביוא רעד .ןעטכיש עגיברַאפ ייווצ

 עגיזָאד יד ךרוד .ןיורב-לעקנוד זיא טכיש רעטשרעטנוא רעד ןוא

 עסיוועג ַא ןעמהעננָא ןָאעלעמַאכ רעד ןעק ןעטכיש -ןעברַאפ ייווצ

 ,ןירג ברַאפ ןייז ןיא ךילנהעוועג .ןערילָאק ענעדיישרַאפ ?הָאצ

 ,ןירג-יולב ,ןירג-?עג ,רילָאק זנָארב ףיוא ןערעדנע רעבָא יז ןעק רע

 -יולב ןוא טעלָאיװ ,ןיורב-טסָאר ,רילָאק-שיילפ ,סייוו ,ץרַאוװש ,יורנ

 .גנונדרֶא רעטנעכערעגסיוא רעד ןיא ןעמוק ןערילָאק עלַא יד .יורנ

 -עשַאב עגידלושמוא ןא ןימעגלַא ןיא ןיא ןָאעלעמַאכ רעד

  ןעמ ןעוו .ןעניּפש ןוא ןעטקעזניא טימ ךיז טזייּפש רע .שינעּפ
 זַא ,ףיוא קרַאטש יױזַא ךיז רע טזָאלב ,,ףיוא םהיא רעבָא טצייר

 טלַאפ ןוא ןעּפיש ןָא טגנַאפ רע ,גיטכיזכרוד טרעוו רעּפרעק ןייז
 .ןעסייב ךיז

 ןיא רעייא 230 ךרע ןַא סיוא טנעל ןענָאעלעמַאכ יד ןופ הכקנ יד
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 טגָאי אנוש ַא ןעוו ,סָאד ןעוט ייז .קע רעייז ןעפראוואוצקעווַא

 רעד ןיא ןוא ,קע רעייז ּפָארַא ךיז ןופ ןעפרַאװ ייז .ייז ךָאנ ךיז

 טפיולטנַא ,סע םענעפרָאװעגּפָארַא םעד טּפַאכ אנוש רעד סָאװ טייצ

 טָאה שעדקע רעד .ןעבעל ןייז טימ ךיז טעװעטַאר ןוא שעדקע רעד

 רעסיוועג ַא ןופ ךשמ ַא ןיא .ןערָאװעגנָא טשינרָאג ךיוא ייברעד

 רעשירטעמיק ַאוַא טינ םגה ,קע רעדנַאנַא ּפֶא םהיא טסקַאװ טייצ

 .רעטשרע רעד יו

 .ןעדנעגעג עמירַאװ יד ןיא סנעטסיימס ןעבעל ןעשעדקע יד
 ץנַאנ ןיא ךיז ייז ןעניפעג ןעדנעגעג (עסייה) עשיּפָארט יד ןיא
 -עּפס עכנַאמ ןוא ןערילָאק עטנוב ענעדיישרַאפ ןיא ,ןעלהָאצ עסיורג

 יד ןיא ןוא עגיסעמ יד ןיא .סקואוו ןעסיורג ץנַאנ ַא ןופ סעיצ

 ןופ עטסיימ יד ןוא עניילק ַא ?הָאצ רעייז זיא ןעדנעגעג ערעטלעק
 .ןעסקַאװעג ןיילק ןענייז ייז

 עסייה יד ןיא ךיז טניפעג ןעשעדקע ןימ רעטנַאסערעטניא ןַא

 -ייאראפ) אקירעמא טסעוװ ןוא ָאקיסקעמ ןופ תוירבדמ עגידמַאז

 רעייז בעילוצ "ןעשעדקע-שערפ , ייז טפור ןעמ .(ןעטַאַאטש עטנינ
 ןוא טיירב זיא רעּפרעק רעייז .שערפ וצ טייקכילנהע רעסיורג

 ןופ ןעלדָאנ עגיכעטש ןוא ןעּפוש טימ טקעדַאב זיא ןוא גישטַאלּפ

 עניכעטש יד טימ ריִלָאק רעייז .רילָאק ןעכילניורב-לעקנוד א

 ךילנהע ױזַא ייז טכַאמ ,טקעדַאב ןענַײז ייז עכלעוו טימ ,ןעלדָאנ

 ענעי ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןעצנַאלפ סוטקַאק ענעקורט יד וצ

 ךיז ןערהענ ייז ,ןעקרעמַאב וצ ייז רעווש זיא סע זַא ,ןעדנעגענ

 -נַאפ ייז עכלעוו ,ןעטקעזניא ערעדנַא ןוא סעקשַארומ ,ןעגילפ טימ

 .גנוצ רעגנַאל רעייז טימ ןענ

 -ַאב עכילדעשמיא עגידנעטשלָאפ ןענייז ןעשעדקע-שערפ יד

 טפַאשנעגנַאפעג ןיא וצ ל?לענש ךיז ןענהעוועג ייז ןוא ןעשינעפעש

 טפערט ,רעבָא ייז טציירוצ ןעמ ןעוו .גנובענמוא רעיינ רעייז וצ

 גיוא רעייז ןופ טולב םָארטש ַא ץירּפש ַא ןעביג ייז זַא ,טפָא סע

 .רעציירפיוא רעייז ןענעג

 -עפעשַאב עכילדעשמוא ןײמענלַא ןיא ןענייז ןעשעדקע יד

 ,ןימ ןייא רָאנ ןעמ סייוו ןעשעדקע עטנַאקַאב עלַא יד ןופ .ןעשינ

 ןעניפעג עכלעוו ,ןעמרעדָאלעה יד ןענייז סָאד ,ניטפיג זיא רעכלעוו

 .ַאקירעמַא ןופ ןעטַאַאטש עטגינייאראפ ,אנָאזירַא ןיא ךיז

 סעיצעּפס עסיוועג ןַארַאפ ןענייז סע -- .ןענַאעלעמַאכ יד
 לענש רהעז ןעטייב וצ טפאשנעגייא יד ןעציזַאב עכלעוו ,ןעשעדקע



 .(ןויבצ) ןאמפָאה .ב .רד 286

 קלי יע לע ,
 2 א
21 

5 
 2 לע ,ק 10

 רעד (2 :שעדקע רעכילנעוועג ַא (1 -- .151 גנונכייצ
 ;שעדקע-ןרָאה רעד (4 ;שעדקע רעשידניא רעד (2 ;שעדקע

 .ןָאעלעמַאב ןופ גנוצ יד (6 ;ןָאעלעמַאכ

 רענירג

 ַא (5



 289 ןעליטּפער

 סָאד .טבעל שעדקע רעד רעכלעוו ןיא ,גנובעגמוא רעד טימ סנעטס
 ןופ ןעטלַאהַאבוצסיױא ךיז טייקכילגעמ עטוג ַא שעדקע םעד טינ

 .םהיא ףיוא ןערעיול עכלעוו ,םיאנוש ענייז

 ַא ,ןעברַאשיּפָאק ַא ןופ טהעטשַאב שעדקע ןופ טעלעקס רעד

 ,קע ןייז ןופ דנע םעד וצ זיב טהעג רעכלעוו ,ןייב-ןעקור ןעגנַאל

 "ייב רעטלוש ןופ ןוא ןייב-טסורב ַא ןופ ,ןעּפיר עניד ערערהעמ ןופ

 שעדקע םעד ייב זיא ןעברַאש רעד .סיפ יד ןעציטש עכלעוו ,רענ

 -ַאב ןעלייט ענייז ןופ עכנַאמ ,טרענייבראפ םָאקלָאפ טינ ךָאנ

 ןייז ףיוא טָאה שעדקע רעד רעבָא ,עקשמָארכ ןופ ךָאנ ןעהעטש
 רעקרַאטש דנעגינעג ַא זיא עכלעוו ,עטַאלּפ-רעצנַאּפ עטסעפ ַא ּפָאק
 .רהיא רעטנוא טנעיל סָאװ ,ךרַאמ םעניילק םעד ראפ ץוש

 ,קסרַאטש גונעג טינ ןוא ןיד ןענייז שעדקע םעד ןופ סיפ יד

 רעד ףיוא ךיז טרַאש ךיוב ןייז .רעּפרעק ןייז ןעטלַאהוצפיוא

 רָאנ ,היח עדנעהעג ןייק טינ זיא רע .ךיז טגעװַאב רע ןעוו ,דרע

 .לענש רהעז רעבָא ךָאד ךיז טגעװַאב רע .עדנעכירק-ךיוב ַא

 "ייז סָאד .סיפ ןייק טינ ןעצנַאגניא ןעבָאה ןעשעדקע עכנַאמ

 ןוא דנילב טינ ןענייז עכלעוו ,"םירעוו-דנילב , עטנַאנעגָאז יד ןענ

 טָאה ןעמ עכלעוו ,סיפ ןהֶא ןעשעדקע רָאנ ,םירעוו ןייק טינ ךיוא

 ךיוא זיא עבלעז סָאד .ןעמָאנ ןעשְלַאפ ַא תועט יּפ לע ןעבעגעג

 ןוא סיפ ןהֶא שעדקע ןַא זיא רעכלעוו ,"גנַאלשזזָאלג , םעד טימ

 -נהע ןעגנאלש ןייז בעילוצ ןעגָארקעג ןעמָאנ ןייז טָאה רעכלעוו

 ױזַא ךיז טכערב קע ןייז סָאװ ,םעד בעילוצ ןוא ןעהעזסיוא ןעכיל

 .זָאלג יו טכייל

 ןיא סיפ עטשרעטניה ךיז ןעזייווַאב סעיצעּפס עכנַאמ ייב

 -רַאפ רעטעּפש ןוא ןיילק ןעביילב ייז רעבָא ,דנעגוי ןעהירפ רעייז

 עניזָאד יד סָאוװ ,ןעבעל טרַא םעד ראפ .ןעצנַאגניא ייז ןעדניווש

 ןענייז ייז ןוא סיפ ןייק גיטיונ טינ ייז זיא ןערהיפ ןעשעדקע

 .ןעדנואוושרַאפ זייווכעלסיב ייז ייב רעבירעד

 טכערב רע ,טכייל רהעז ךיז טכערב ןעשעדקע יד ייב קע רעד

 ּפֶא רעבָא טסקַאװ רע .גנורהירַאב רעטסנעלק רעד ייב ּפָא ךיז

 ןופ טייקגיכערב יד .טייצ רעסיוועג ַא ןופ ףיולרַאפ ַא ןיא קירוצ

 ןעועטַאר וצ ךיז שעדקע םעד רַאפ ?עטימ רעטונג ַא זיא קע םעד
 טביילב קע רעד .םהיא ְּךֶאנ ךיז ןענָאי סָאװ ,םיאנוש ענייז ןופ

 יטנַא שעדקע רעד ןוא ליומ ןיא רעדָא לעגענ יד ןיא אנוש םייב

 ןייֵלַא טפַאשנעגייא יד ןעבָאה ןעשעדקע סעיצעּפס עסיוועג .טפיוק
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 טעלעקס רעד (9 .שעדקע ןַא ןופ טעלעקס רעד (1 -- .120 גנונכייצ
 םדניברַאפ סָאװ ,ןייב-ןעטנַארדַאװק רעד ,ק ;ןעּפיר יד ,ר .גנַאלש ַא ןופ
 ייווצ ,ב ןוא א ;ןעטשרעטנוא םעד טימ ןייביקַאבניק ןעטשרעביוא םעד
 ןופ דנע ןעדנור םעד טגייצ ב) .ןייב"ןעקור ס'גנַאלש ַא ןופ ךעלדנייב
 םעד ןופ גנוליוהסיוא רעדנור רעד ןיא ןיירַא ךיז טצעז רעכלעוו ,לעדנייב
 םעד ןיא ןָאיצַאלוקריצ-טולב רעד ןופ סםַארגַאיד ַא טגייצ (8 .(א לעדנייב
 טמוקַאב רעכלעוו ,רעמַאקיץרַאה רעטכער רעד ,א .ליטּפער ַא ןופ רעּפרעק
 רעכלעוו ,רעמַאק-ץרַאה רעקניל רעד ,,א ;רעּפרעק ןופ טולביןערעדָא סָאד
 "ץרַאה רעטשרעטנוא רעד ,ב ;ןעגנול יד ןופ טולב-ןעירעטרַא טמוקַאב
 ןעירעטרַא ןוא טולב ןערעדָא) טולב טשימעג טמוקַאב רעכלעוו ,רעמַאק
 ןעגנול יד וצ נג עירעטרַא-ןעגנול יד ךרוד ןעבירטעג טרעוו סָאװ ,(טולב
 ּויא םעטסיס ןערעדָא סָאד) .רעּפרעק םוצ ד עירעטרַא ץרַאה יד ךרוד ןוא
 -- םעטסיס ןעירעטרַא סַאד ,סייוו ךרוד טגייצעגנָא גנונכייצ רעד ףיוא
 -ויז טולב טשימעג ןעטלַאהטנע עכלעוו ,סעפעגיטולב יד ןוא ץרַאװש ךרוד
 .(ןעכירטש-ןעטַאש טימ טגיוצעגנַא ןענ
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 עטכער יד  ןעצנַאנניא טלהעפ יז רעדָא רוּפש ַא זיולב ןַארַאפ

 .עגנַאל ץנַאג ַא זיא גנַאלש םעד ייב גנול

 -ענמוא ןעליטּפער יד ייב זיא טַארַאּפַא-סגנואיידרַאפ רעד

 .ןעיביפמא יד ייב יו רעבלעז רעד רהעפ

 רעייא יד .רעייא ןענעל ךרוד ךיז ןערעּפכורפ ןעליטּפער יד

 ןופ רעייא יד יוװ ,ץכעלָאש ַא ןיא ןעסָאלשעגנייא ןענייז ערעייז

 -גיופ יד ייב יװ ,ךלַאק ןופ טינ זיא ץכעלָאש רעד רעבָא ,לעניופ ַא

 ןוא ןעגנַאלש יד .טיוה רענרעדעל ַא וצ ךילנהע זיא רָאנ ,ןעל

 ,רענייטש רעטנוא ,רעכעל-דרע ןיא רעייא ערעייז ןענעל ןעשעדקע

 ערעייז ןעגעל סעכַאּפערעשט יד .רעטעלב רעדָא רעצעלק רעטנוא

 רעייא ערעייז .רעסַאװ ןופ גערב םייב דמַאז עמירַאװ ןיא רעייא

 ןוא טכַאנ ייב ךילנהעוועג ייז ןענעל ייז .דנור גידנעטשלָאפ ןענייז

 טרעדנוה םורַא סיוא ןענעל ןערָאטַאנילַא יד .,להָאצ רעניילק ַא ןיא

 יו סיורג ױזַא ןענייז רעייא ןערָאטַאנילַא יד .רהעמ רעדָא רעייא

 ןוא רעייא ערעייז ןעטיה ןערָאטַאנילַא יד .זנַאנ ַא ןופ רעייא יד

 .טהירבעגסיוא ןערעוו ייז זיב ייז ןעכַאװַאב

 ,רעדניק ענידעבעל ןערעבעג ןעשעדקע ןוא ןעגנאלש עכנַאמ

 .רעּפרעק ןיא ייז ייב טהירבעגסיוא ןערעוו רעייא יד טסייה סָאד

 ןוא םַאזגנַאל רהעז ףייר ןערעוו ןעליטּפער יד ןופ עלעיפ
 טרעדנוה רעביא ןעבעל סעכַאּפערעשט יד  .גנַאל רהעז ןעבעל
 -ילַא יד ,ןעגנַאלש עסיורג יד גנַאל רהעז ךיֹוא ןעבעל סע .רהָאי
 .ןעלידָאקָארק יד ןוא ןערָאטַאג

 טהעטשַאב שעדקע םעד ןופ רעּפרעק רעד -- .זעשעדקע יד

 ןעדנוברַאפ זיא רעכלעוו ּפָאק םעניילק גיסעמסינטלעהרַאפ ַא ןופ

 ךיז טגידנע רעכלעוו ,ּפמור ן'טימ זלַאה ןעקיד ןעצרוק ַא ךרוד
 -ָאפ ייוצ ,סיפ רעיפ טָאה רע .קע ןעגניציּפש ןעגנַאל ַא טימ

 -רָאּפָארּפ ױזַא זיא רעּפרעק ןייז .עטשרעטניה ייווצ ןוא עטשרעד

 זַא ,טלעקיוטנע ױזַא ןענייז ןעלוקסומ ענייז ןוא טיובעגנ ל?ענָאיצ

 ןיא ?יומ ןייז .ןעגעװַאב ?ענש רהעז סרעדנוזַאב ךיז ןעק רע

 רע .רענהייצ טימ טנעפַאװַאב ןוא סיורג זיא ,טלַאּפש ַא וצ ךילנהע

 .רעהעג ןעפרַאש ַא ןוא ןעגיוא עפרַאש טָאה

 יראפ ןופ ,ןעּפוש טימ טקעדַאב זיא שעדקע ןופ רעּפרעק רעד

 -םיטשַאב א ןיא טגעלעגסיוא ןענייז עכלעוו ,ןערילָאק ענעדייש

 -ראפ ןופ ןעּפוש יד ןענייז סעיצעּפס עכנַאמ ייב .גנונדרָא רעט

 "יימ ןעריזינָאמרַאה עכלעוו ,ןערילָאק ענהעש ןוא עטנוב ענעדייש
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 יד סָאװ טייצ עצנאג יד .םירַאװ קירוצ טרעוו סע זיב ,טרעווילג

 ןיא ןעליטּפער יד ןעניל ,ןָא ןעטלַאה רעטניוו ןופ ןערעטעוו עטלַאק
 סָאװ םיוק טולב סָאד ,זייּפש ןהֶא ,גנוגעווַאב ןהֶא רעכעל ערעייז

 טרעוו סע ןעוו .רַאבקרעמַאב םיוק םעטָא רעד ןוא טרילוקריצ סע
 .ניטעהט ןוא טפַאהבעל קירוצ ייז ןערעוו םראוו רעבָא

 -ּפער יד ןעטייב ןעבעל רעייז ןופ ןעדָאירעּפ עטמיטשַאב ןיא

 ןעשעדקע יד ןופ עכנַאמ ןוא ןעגנַאלש יד ייב .טיוה רעייז ןעליט

 יד ּפָארַא ךיז ןופ ןעפרַאוװ ייז רעדייא טיוה עיינ ַא סיוא טסקַאװ

 רעייז טרעוו ,גיטרַאפ ייז ייב ןיא טיוה עיינ יד ןעוו .עטלַא

 סױרַא רהיא ןופ ןעכירק ייז ןוא ןעּפיל יד ייב זיול טיוה עטלַא

 ןעליטּפער ערעדנַא ייב .טיוה עגיצנַאלנ ,עיינ רעייז ןיא ןָאטעגנָא

 ףךיז טסייר יז רָאנ ,לָאמַא טימ טינ ּפָארַא טיוה עטלַא יד טלַאפ

 ייז יו סיוא ןַאד ןעהעז ןעליטּפער יד ןוא זייוו רעקיטש ייז ןופ

 .סעטנַארט ןיא ןָאטעגנָא ןייז ןעטלָאװ

 .תויח עדנעסע-שיילפ לייט ןעטסערג םוצ ןענייז ןעליטּפער יד

 יד .שיפ ןוא שערפ ,ןעקענש ,ןעטקעזניא טימ ףךיז ןערהענ ייז
 עניסיפ-רעיפ ענעדיישראפ ןוא ןעלגיופ ראגָאז ןעננַאפ ןעגנַאלש
 -עּפס עגינייא זיולב ןַארַאפ ןענייז סע .זייּפש רעייז ראפ תויח

 ,רענַאירַאטעגעװ ןענייז עכלעוו ,סעכַאּפערעשט ןוא ןעשעדקע סעיצ
 יד ןופ עלעיפ .טכורפ רעדָא ןעסנירג טימ זיולב ךיז ןערהענ ייז
 ןענייז ייז ןופ עטסיימ יד ןוא ערעדנַא יד ענייא ןעסע ןעליטּפער

 *רלַאו ןוא ןעלגיופ-ביור ענעדיישיראפ ראפ זייּפש עדנעהיצנָא ןַא

 .ןעגנַאפ וצ ייז גידנעטשאב ןערעיול עכלעוו ,תויח

 יד ייב .ןעגנול ןופ ףליה רעד טימ ןעמעטָא ןעליטּפער יד

 טקרעמאב ,ייא ןופ סױרַא ךָאנ ןענייז ייז רעדייא ,ןעשעדקע עגנוי

 "אב ַא סלַא ןעמּונעגנָא טרעוו סָאד .סערבַאשז ןופ ןערוּפש ןעמ

 ןעוו רָאנ .תויח רעסַאװ ןופ ּפֶא ןעמַאטש ןעשעדקע יד זַא ,זייוו

 ןעדניװשרַאפ ,ייא ןופ ןעמוקסױרַא םייב טלַאה שעדקע רעגנוי רעד

 -אב םהיא ייב ךיז ןעבָאה עכלעוו ,סערבַאשז יד ןופ ןערוּפש יד

 עַלַא ייב טינ .ןעגנול םהיא ייב ךיז ןעלקיווטנע סע ןוא ,ןעזיוו

 ןופ םרָאפ יד .עגיבלעזיד ןעגנול יד ןופ םרָאפ יד זיא ןעליטּפער

 עטסיימ יד ייב .רעּפרעק ןופ םרָאפ רעד ןופ ּפִא טגנעה ןעננול יד

 זיולב זיא ןעננַאלש יד ייב .ןעגנול ייווצ ןַארַאפ ןענייז ןעליטּפער

 זיא גנול רעקניל רעד ןופ דנערהעוו ,טלעקיווטנע גנול עטכער יד



 .לעטיּפַאק רעטנהעצכַא

 -- .ןענָאעלעמַאב -- .ןעשעדקע -- .ןעליטּפער ןופ םינמס ענײמעגלַא

 .ןערָאטַאגולא ןוא ןעלידָאקָארק -- .סעכאּפערעשט -- .ןעגנאלש

 .ןעליטּפער

 ןעמָאנ םעד טימ -- .ןעליטּפער ןופ םינמס עניימעגלא יד

 סַאלק רעד טנעכיײצַאב טרעוו (תויח עדנעכירק-ךיוב) ןעליטּפער
 ַאּפערעשט ,ןעשעדקע ,ןעגנַאלש ןערעהעג סע ןעכלעוו וצ ,תויח

 ןעמָאנ רעד .ןערָאטַאנילַא ןוא ןעלידָאקָארק ,(ןעטָארקדליש) סעכ

 רעדעילגטימ עכנַאמ וצ טסַאּפעגוצ גיטכיר טינ זיא "עדנעכירק,

 ןייק טינרָאג ןענייז ייז ןופ עכנַאמ לייוו ,סַאלק ןעגיזָאד םעד ןופ

 .רעפיול עלענש ץנַאג רָאנ ,רעכירט

 זיא ןעיביפמַא יד ןוא ןעליטּפער יד ןופ עכנַאמ ןעשיווצ

 -סיוא ןעכילרעסיוא רעייז ןיא יַאס ,טייקכילנהע עסיורג ַא ןַארַאֿפ

 גידנעקוק טינ ,רָאנ .םזינַאגרָא ןעכילרעניא רעייז ןיא יַאס ןעהעז

 וצ ןייק טינ ךָאד ייז ןענייז ,טייקכילנהע רעסיורג רעייז ףיוא

 ייז ,ןעבעל ןעטלעּפָאד א ןערהיפ ןעיביפמַא יד .םיבורק עטנעהָאנ

 ןעליטּפער יד דנערהעוו תויח דנַאל יא תויח רעסַאװ יא ןענייז

 ןענייז עמהַאנסיוא ןַא .תויח דנַאל טייקכילקריוו רעד ןיא ןענייז

 ךיוא דַארג ןעסיוועג ַא זיב ןערהיפ עכלעוו ,סעכַאּפערעשט יד זיולב

 -ַאגרָא רעייז טיול ןעגנאלאב ייז ךיוא רעבָא ,ןעבעל-רעסַאװ ַא

 .תויח דנַאל יד וצ ןעטייהנהעוועג ערעייז טיול ןוא םזינ

 -ּפער יד ןופ ןערעטלע-רוא-רוא יד זַא ,ןעמונעגנָא טרעוו סע

 -מַא רעדָא תויח רעסַאװ ןעוועג ןענייז ,טציא ןעבעל סָאװ ,ןעליט

 ןיא גנולקיווטנע יד רעבָא ,לשמל ,סערדנַאמַאלַאס יד יװ ןעיביפ

 .תויח-דנַאל ןערָאװעג ןענייז ןעליטּפער יד סָאד ,טייוו ױזַא ןעגנַאגענ

 רעדָא ןעּפוש טימ טקעדַאב זיא ןעליטּפער יד ןופ רעּפרעק רעד

 ןעליטּפער יד ןופ טולב סָאד .ןעטַאלּפ רעצנַאּפ עגנידנרָאה טימ

 ןערעטעוו עמערַאװ ןיא .םַאזננַאל טרילוקריצ ןוא טלַאק זיא

 ןערעו טלַאק טרעוו סע ןעוו רעבָא ,טפַאהבעל רהעז ייז ןענייז

 -לַאהַאב טייצ רעטניוו ןיא .ךילגעוואב םיוק ןוא ןעזָאלענּפָא ייז

 "ראפ יו ןעטרָאד ןעביילב ןוא רעטרע עטצישַאב ןיא ךיז ייז ןעט
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 -לעוו ,ערעדנַא ייב ןוא ,סיפ עטשרעטניה ןופ ןערוּפש זיולב ןַארַאפ

 עגיזָאד יד .ןעצנַאנניא סיפ יד ןעלהעפ ,רעכעל-דרע ןיא ןעבעל עכ

 ןייק גיטיונ טינ ןעבעל טרַא רעייז רַאפ ןעבָאה סערדנַאמַאלַאס

 ןעדנואוושרַאפ זייווכעלסיב ייז ייב רעבירעד ןענייז ייז ןוא סיפ

 .ןערָאװעג

 -עג ןעבָאה טלעוו רעזנוא ןופ דָאירעּפ ןעגידרעהירפ ַא ןיא

 ערערהעמ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,סערדנַאמַאלַאס עסיורג ץנַאג טבעל

 ענרענייב טַאהעג ךיז ףיוא ןעבָאה ייז ןופ ערעדנַא .גנעל יד סופ

 -רענייטשרַאפ) ןעליסָאפ יד ןופ ןעמ סייוו סָאד .ןעטַאלּפ רעצנַאּפ
 ןופ סערדנַאמַאלַאס יד .ןענופעג טָאה ןעמ עכלעוו ,(תויח עט

 לָאצ עכילטע זיולב ,עניילק ןוא עכַאוװש ןענייז רעבָא טייצ רעזנוא

 רעבָא ןענייז אקירעמַא ןיא ןוא ןַאּפַאי ןיא .גנעל יד (סעשטניא)

 -רעד ןוא סיורג ךילמעיצ ןענייז עכלעוו ,סעיצעּפס ענינייא ןַארַאפ

 .סופ יירד ןופ גנעל ַא ןעכיירג

 ןעיביפמא עטסיימ יד -- .ןעיביפמא ןופ גנורעּפכורפ יד
 ,רעסַאװ ןיא רעייא ערעייז ןענעל ייז ןוא גנילהירפ ןיא ךיז ןערָאּפ
 ךיז טרעה סָאװ ,יײרעקַאװק ַא ןופ גנוטיילנַאב רעד רעטנוא טפָא

 ןעביוא יוװ ,סױרַא ןעמוק רעייא יד ןופ .ךלהמ ןעטייוו ַא רַאּפ

 ןעצנַאגניא ןענייז עכלעוו ,ןעורַאל ,ןערָאװעג ןעבירשַאב ןיוש זיא
 הייר עצנַאג ַא ךרוד ןעכַאמ ייז זיב ,ןרעטלע ערעייז וצ ךילנהע טינ
 סערדנַאמַאלַאס יד ןופ סעיצעּפס עכנַאמ .ןעזָאּפרָאמַאטעמ ןופ

 -עּפס ענינייא ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע .רעדניק עגידעבעל ןערעבענ
 -ניק ערעייז ףיוא ףיוא ןעסַאּפ עכלעוו ,סעבַאשז ןוא שערפ סעיצ

 סָאד ,ךיז ןעלקיווטנע ייז זיב ,ייא ןופ סיוא ךיז ןעהירב עכלעוו ,רעד

 -עּפס עכנַאמ ייב .ןעזָאפרָאמַאטעמ יד ךרוד ןעכַאמ ייז זיב טסייה
 ַא ןיא רעייא ערהיא הבקנ יד טגָארט סעבַאשז-םיוב ןופ סעיצ
 יד ןוא טהירבעגסיוא ןערעוו ייז זיב ןעקור רהיא ףיוא ל?לעטייב

 .ננולקיווטנע רעייז ןופ ןעפוטש עטשרע יד ךרוד ןעכַאמ ןעוורַאל

 סָאװ ,אקירעמא דיז ןיא סעבַאשז טרַא ַא ןַארַאפ ךיוא זיא סע
 קעװַא ייז טנעל ןוא רעייא עטנעלעגסיוא יד ףיוא טביילק רכז רעד
 יד ןיא ןײרַא ןעגנירד ייז ואוו ,הבקנ רעד ןופ ןעקור םעד ףיוא
 -סיוא ןעטרָאד טרעוו סע ןוא טיוה רעגימָאװש רהיא ןופ ךעלעכעל

 ןיב ץַאלּפ רעייז ףיוא ןעביילב עכלעוו ,זעװרַאל ייז ןופ טהירבעג
 .סעבַאשז עניילק ןיא ךיז ןעלקיווטנע ייז
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 רעטנוא רָאנ סערדנַאמַאלַאס יד ךיז ןעדייש גנולקיווטנע רעייֵז

 ןעבָאה ייז סָאװ ,קע רעייז טינ ןערילרַאפ ייז סָאװ ,שערפ יד ןופ

 ,ייז ייב טביילב קע רעד  .דנַאטשוצ-ןעװרַאל רעייז ןיא טַאהענ

 .ןעזָאפרַאמַאטעמ עֶלַא טכַאמענכרוד . וליפַא ןיוש ןעבָאה ייז ןעוו

 ייב ,סערדנַאמַאלַאס ןופ סעיצעּפס עכנַאמ ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע

 ךיז טָאה סע יו ,םעדכאנ ךיוא סערבַאשז יד ןעביילב סע עכלעוו

 רעבָא סעיצעּפס עטסיימ יד ייב .ןעגנול טלעקיווטנע ייז ייב

 ;ערדנַאמַאלַאס עבילנעוועג ַא (1 .סערדנַאמַאלַאס --- .149 גנונכייצ
 לופ ַא (8 ;ערדנַאטַאלַאס רענַאקיסקעמ עטלעקיווטנע טינ ,עגנוי ַא (2
 ;ערדנַאמַאלַאס רעסַאװ ַא (4 ;ערדנַאמַאלַאס רענַאקיפקעמ עטלעקיווטנע
 .ערדנַאמַאלַאס-רעסַאוװ עגנוי ַא (5

 .טלעקיווטנע ךיז ןעבָאה ןעגנול יד ןעוו סערבַאשז יד ןעדניוושרַאפ

 רעסַאװ סָאד ןעצנַאגניא טּפָא ןעֶזָאלרַאפ סערדנַאמַאלַאס עכלעזַא

 -נוא סנעטסיימ ,השבי רעד ףיוא רעטרע עטכייפ ןיא ןעבעל ןוא

 םוצ םוא ךיז ןערהעק ייז .ץלָאה רעקיטש רעדָא רענייטש רעט

 .רעייא ערעייז ןענעל ןעפרַאד ייז ןעוו זיולב רעסַאװ

 ןוא טלעקיווטנע ךַאװש ןענייז סערדנַאמַאלַאק יד ייב סיפ יד

 ןענייז סעיצעּפס עכנַאמ ייב .,רעּפרעק םעד ףיוא טינ ןעטלַאה ייז
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 גנובעגמוא רעד ןופ ּפָא קרַאטש ןעגָאלש עכלעוו ,ןעברַאפ עכלעזַא
 רעסעב סָאװ ןענעק ייז לָאז ןעמ זַא ,ךיז ןעניפעג ייז רעכלעוו ןיא
 .ןערילָאק עלעג רעדָא ענירג ,עטיור עלעה ץנַאג ןעבָאה ייז .ןהעז
 ןיא ץוש ַא רָארג ןעניפעג ,טנייש סע יוװ ,סעבַאשז עגיזָאד יד
 סע יװ ,ןענייז ייז .ןעטייוו ןופ ןהעזרעד ייז ןעק ןעמ סָאװ ,םעד
 ןעלגיופ יד ראפ זיּפש עכילטיטעּפַא ןייק טינ ,ןעמונעגנָא טרעוו
 יד ןוא ,גנורהַאנ רעייז ןעכוז סָאװ ,ןעשינעפעשַאב ערעדנַא רעדָא

 ןעטייווצ א ייז ןעליוו ,ןעסע טריבורּפ לָאמנייא ייז ןעבָאה עכלעוו
 ַא ,ָאזלַא ,ןענייז ןערילָאק עלעיפ יד .ןעמהענ טינ ?ליומ ןיא לָאמ
 ןיוש ןעבָאה עכלעוו ,טסעג עכילגעמ רַאפ ?ַאנניס-סננונרַאװ ןימ

 טינ ךיז ןעלָאז ייז זַא ,עבַאשז ַא ןופ םעט םעד טכוזרַאפ ?ָאמַא
 -לעוו ,עבַאשז טרַא ןַא ןַארַאפ ךיוא זיא סע .טסיזמוא ןייז חירטמ
 ,טייקגיסילפ עסייווךליס ַאזַא טיוה רהיא ןופ סױרַא טזָאל עכ

 .ץוש רעטסעב רעייז זיא סָאד ןוא ,רעטיב רהעז זיא עכלעוו

 -מַא עטנַאקַאב רהעמ יד ןעשיווצ -- .ערדנַאמַאלַאס יד
 ןעדיא ייב .ערדנַאמַאלַאס יד ןערעוו טנעכערעג ךיוא ןעק ןעיביפ

 -ַאלַאס ַא זַא ,ארמג ןופ הדנא ןַא ךרוד ,ןעביולג ַא ןַארַאפ זיא

 רעייפ ַא ןעוו זא ,טסייה סע .רעייפ ןופ ןערָאבעג טרעוו ערדנַאמ
 ןערָאבעג ןעטרָאד טרעוו ,רדסכ רהָאי 7 ץַאלּפ ןייא ףיוא טנערב
 ןופ טולב סָאד זַא ,ןעבעגעגנָא טרעוו ייברעד .ערדנַאמַאלַאס ַא
 .ןעטייהקנַארק ענעדיישרַאפ וצ הלונס ַא זיא ערדנַאמַאלַאס אזַא

 ןערָאבעג טינ טרעוו ערדנַאמַאלאס ַא ןַא ,רעבָא זיא תמא רעד

 -ערג ןייק טינ זיא טולב רהיא ןוא ,רעסַאװ ןיא רָאנ ,רעייפ ןיא
 יר .שָארפ ַא ןופ טולב סָאד יװ ,ןעטייהקנַארק רַאפ הלונס ערעס

 שָארּפ םעד וצ הבורק עטנעהָאנ ץנַאג ַא עקַאט זיא ערדנַאמַאלַאס

 שָארפ ַא סָאװ גנולקיווטנע עגיבלעזיד טעמכ ךרוד טכַאמ יז ןוא
 .ךרוד טכַאמ

 ,רעייא יד ןופ סױרַא ןעמוק ייז ןעוו ,סערדנַאמַאלַאס עגנוי יד

 ץנאנ ןענייז ,רעסאװ ןיא טניילעג טָאה רעטומס רעייז סָאװ

 ןעבירשאב ןעביוא ןענייז עכלעוו ,שערפ ןופ ןעװרַאל יד וצ ךילנהע

 עלַא יד ךרוד ייז ןעכַאמ ,שערפ יד יװ ױזַא טקנוּפ ןוא .ןערָאװענ

 ץנַאג ַא ןעמוקַאב ןוא סיוא ןעסקַאוו ייז זיב ןעזָאפרָאמַאטעמ
 טלעקיוװטנע סע  .דנעגוי רעהירפ רעייז ןיא יו ןהעזסיוא רעדנַא
 ןענייז ייז ןוא סיפ רעיפ סיוא ייז ןעסקַאװ סע ,ןעגנול ייז ייב ךיז
 ןיא .השבי רעד ףיוא יא רעסַאװ ןיא יא ןעבעל וצ טסַאּפעגוצ
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 םהיא ייב זיא שוח רעגיזָאד רעד ןוא טיוה רעד ןיא שָארפ םעד ייב
 .טלעקיווטנע טוג רהעז

 ,שערפ סעיצעּפס ענעדיישרַאפ ערערהעמ ןַארַאּפ ןענייז סע
 .סיורג טינ זיא ייז ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד רעבָא

 ןענייז שערפ יד וצ םיבורק עטסטנעהענ יד-- .סעבַאשז יד
 גינעוו רהעז סעבַאשז יד ךיז ןעדייש ןײמעגלַא ןיא .סעבַאשז יד
 -טנע עגיבלעזיד טקנוּפ ךרוד ןעכַאמ ייז .שערפ יד ןופ רעטנוא

 ןעהעזסיוא ןעגיבלעזמעד רהעפעגמוא ןעבָאה ,שערפ יד יװ גנולקיוו
 -סגנַאגמוא רעד ןיא ןוא ,שערפ ןופ יוװ םזינַאגרָא ןעגיבלעזמעד ןוא
 ךיז ןעדיישרעטנוא ייז .שערפ ןעפורעג ךיוא ייז ןערעוו ךַארּפש
 ייז סָאװ ,ןעקורט זיא טיוה רעייז סָאװ םעד טימ זיולב שערפ ןופ
 סָאד ןעצנַאגניא ןעזָאלרַאפ ייז סָאװ ןוא רענהייצ ןייק ןעבָאה
 .גנולקיווטנע רעלופ רעייז ןעכיירגרעד ייז ןעוו ,רעסַאװ

 -ַאטעמ ערעייז עלַא טכַאמענכרוד ןעבָאה סעבַאשז יד ןעוו
 ןעזָאלרַאפ ,גנולקיוטנע רעייז ןיא ןעגנורעדנע רעדָא ןעזָאּפרָאמ

 רעד ןופ רעכעל ענעקורט ןיא ךיז ןעצעזַאב ןוא רעסַאװ סָאד ייז

 ןעמוק ייז .רעמיוב ףיוא ךיז ןעצעזַאב סעיצעּפס עכנַאמ .דרע
 .רעייא ערעייז ןענעל ןעפרַאד ייז ןעוו זיולב רעסַאװ םוצ קירוצ

 ןעניל גָאטיײב .ןעטקעזניא טימ ךיז ןערהענ סעבַאשז יד
 ,טכַאנ יד ןָא טמוק סע ןעוו רָאנ ,רעכעל ערעייז ןיא ןעטלַאהַאב ייז
 .זיּפש ןעכוז סױרַא ךיז ייז ןעזָאל

 -עלק עטונ ןענייז ,רעמיוב ףיוא ןעבעל עכלעוו ,סעבַאשז יד
 ,טערליבעגסיוא ױזַא ןענייז סיפ ערעייז ןופ סרענניפ יד .רערעט
 ןוא ,ןערהירַאב ייז ןעכלעוו ,טרָא םעד וצ וצ ךיז ןעגיוז ייז זַא
 ףיוא ןערעטעלק וצ טכייל סעבַאשז יד טייקכילנעמ יד טינ סָאד
 .רעמיוב

 ערעייז ןעגעג סעבַאשז יד ןופ ?עטימ-ץוש רעטסגיטכיוו רעד
 -רַאפ ערעייז ןענייז ,ןעגנילשרַאפ וצ ייז ןערעיול עכלעוו ,דנייפ
 -וצ טיוה רעייז ןופ ריִלָאק רעד זיא סעיצעּפס עטסיימ יד ייב .ןעב

 עכלעוו ,יד .ןעבעל ייז רעכלעוו ןיא ,גנובעגמוא רעד וצ טסַאּפעג
 יד ןופ ןערילָאק יד ןעבָאה ,ןעצנַאלפ ענעדיישראפ ןעשיווצ ןעבעל
 זיא סע ןוא ךיז ןעניפעג ייז עכלעוו ןעשיווצ ,רעטעלב ןעצנַאלּפ

 ןעטייב סעבַאשז םיוב יד .ןעקרעמַאב וצ רעווש רעבירעד ייז
 ןעלָאז ייז ידכ ,סעיציזָאּפ ערעייז ןערעדנע ייז ןעוו ,ןערילָאק ערעייז
 דָארג ןעבָאה רעדעיו סעיצעּפס עכנַאמ .ןהעזסורַא טינ ךיו
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 רעבירעד ןעקַאוװק םירכז יד ןוא ,תובקנ יד ייב יו טלעקיווטנע רעס
 : / .רעסעב

 סָאד גידנעטלַאה ,רעכעלזָאנ ענייז ךרוד טמעהטָא שָארפ רעד
 רעד ןעק ,ןעפָא םהיא ייב ןיא ?יומ סָאד ןעו .טכַאמרַאפ ליומ
 .ןעמעהטָא טינ שָארפ

 ןופ ףָאטש-רעיוז םעד ךיז ןיא ןיירַא ךיוא טגיוז שָארפ רעד

 עניילק) ןערָאּפ טימ לופ זיא עכלעוו ,טיוה ןייז ךרוד טפול רעד
 .קעווצ םעד רַאפ טכייפ רעמיא זיא עכלעוו ןוא (ךעלעכעל

 -טיוה ַא ןיא ןעסָאלשעגנייא זיא סָאװ ,שָארפ ןופ ץרַאה סָאד

 סָאד .ןענָאמ ןייז רעביא ןוא ןעננול ענייז ןעשיווצ טנעיל ,?עקעז
 ?לח ןעקניל םעד ןיא .ןערעמַאק רעדָא םיללח יירד טָאה ץרַאה
 ; ןעננול יד ןופ טמוק סָאװ ,טולב עטגיניירעג סָאד ןיירַא ךיז טסיג
 סָאװ ,טולב עניירמוא סָאד ןירַא ךיז טסיג ללח ןעטכער םעד ןיא
 סָאד טהעג ?לח ןעטירד םעד ןופ דנערהעוו ,רעּפרעק ןופ טמוק
 .רעּפרעק ןיא קירוצ טולב

 .טלַאק רעבָא ,טיור זיא שָארפ ןופ טולב סָאד

 ןיא טלייטעגנייא ןיא שָארפ ןופ םעטסיס-ןעוורענ סָאד
 ךרַאמיּפָאק םעד ןופ טרילָארטנָאק טרעוװ לייט ןייא ,ןעלייט ייווצ

 .ךרַאמ-ןעקור ןופ --- ?ייט רעטייווצ רעד ןוא

 ןעגיוא יד .טלעקיווטנע טוג רהעז ןענייז שָארפ ןופ ןעניוא יד
 עכילשנעמ ַא סָאװ ,ןעלייט עלַא טעמכ ךיז ןיא ןעבָאה שָארּפ ַא ןופ
 (ךָאלןעניוא) טיברָא ןַא ןיא טציז שָארפ ןופ גיוא סָאד .גיוא
 טרעװ גיוא סָאד .ןעלוקסומ עכילטע ךרוד טגעװַאב טרעוו ןוא

 -ןעניוא עטשרעביוא סָאד .ךעלעדעל-ןעניוא ייווצ ןופ טצישעג
 -רעטנוא סָאד יו ךילגעוואב רעגינעוו רעבָא רעסערג זיא ?עדעל
 -כרוד בלַאה לעדעל-עגיוא עטשרעטנוא סָאד זיא וצרעד .עטש
 .גיטכיזכרוד טינ רָאג זיא עטשרעֿביוא סָאד דנערהעוו ,גיטכיז

 ירד .טלעקיוװטנע טונ שָארּפ םעד ייב זיא רעהעג סָאד ךיוא

 .ליומ ןייז טימ ןעדנוברַאפ ןענייז ןערעיוא ענייז ןופ ןעגנונפע

 ךיוא זיא שָארפ םעד ייב זַא ,ןעמהעננָא ךיוא ףרַאד ןעמ

 שוח רעד ןוא (להיפעג-סקַאמשעג) םעטה שוח רעד טלעקיווטנע

 וורענ ?היפעג-סקַאמשעג ַא ךיז טיפעג גנוצ ןייז ןיא ?ייוו ,חירה
 רעד .חיר ַא ןעלהיפ וצ וורענ ַא ךיז טניפעג זָאנ ןייז ןיא ןוא

 ךיז טניפעג (?היפעגנ סגנוּפַאט רעדָא סגנורהירַאב) שושמה שוח
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 ,שינעפעשַאב רעדנַא ץנַאג ַא יװ סיוא רע טהעז דנַאטשוצ םענעס

 .ךילרעניא יַאס ,ךילרעסיוא יַאס ,דנַאטשוצןעװרַאל ןייז ןיא יו

 רעטנוא סָאװ גינעוו ךיז רע טעדייש דנַאטשוצ ןעוװרַאל ןייז ןיא

 רע זיא דנַאטשוצ םענעסקַאװרעד ןייז ןיא דנערהעוו ,שיפ ַא ןופ

 .ןעשינעפעשאב-השבי עגיסיפ-רעיפ יד וצ רעטנהענ לעיפ

 ןעטעלעקס יד וצ ךילנהע רהעז זיא שָארפ ןופ טעלעקס רעד

 -ָאז רעדָא ,(ןעטַארבעטרעװ) תויח-לעבריוו עגיסיפ-רעיפ יד ןופ

 טינ םהיא ייב זיא ןעברַאשיּפָאק רעד זיולב .ןעשנעמ ַא ןופ רַאג

 עֶלַא ןופ ךרַאמיּפָאק םעד טינ טקעדַאב ןוא טרענייבראפ ןעצנאגניא

 .ןעטייז

 -לעּפָאג עקיד ןייז ..טיירב ןוא סיורג זיא שָארפ ןופ ?יומ סָאד

 .ןעטשרעדָאפ ןעטשרעטנוא םעד וצ ןעסקַאװעגוצ זיא גנוצ עגימרעפ

 ןייז ןופ דנע רעטשרעטניה רעד זַא ,טסייה סע ,ליומ ןייז ןופ ?ייט

 .ןעסקַאװעגוצ זיא דנע רעטשרעדָאפ רעד דנערהעוו ,יירפ זיא גנוצ

 זומ ,ןעטקעזניא ןעגנַאפ וצ גנוצ ןייז ןעצונַאב ?יוװ שָארּפ רעד ןעוו

 -ָאפ םעד רעביא דנע ןעטשרעטניה ןעיירפ םעד ןעגיוברעבירַא רע

 -יוא ןייז ןופ דנַאר םעד ףיוא .,דנע םענעסקאוועגנָא ןעטשרעד

 -לעוו ,רענהייצ עניד עניילק הייר ַא ךיז טניפעג קַאבניק ןעטשרעב

 ךיוא טָאה רע .ךעלערעה עטרַאה עצרוק וצ ךילנהע ןענייז עכ

 .ןעמוג ןייז ןיא רענהייצ עכלעזַא ןעהייר ייווצ

 -ָאמ ַא ןופ טהעטשַאב שָארּפ ןופ טַארַאּפַא-סגנואיידרַאּפ רעד

 עצרוק ,עטיירב ַא ןופ ןוא עקשיק עטהערדעג עניד ַא ןופ ,ןעגנ
 ַא ךיז ןופ סױרַא טיג סָאװ ,רעבעל ַא ךיוא טָאה רע .עקשיק

 ןוא ,גנואיידרַאפ םעד טימ טפלעה עכלעוו ,טייקניסילפ עקילַאנ
 -סגנואיידרַאפ יד .ץלימ ַא ךיוא ךיז טניפעג דייוועגניא ןייז ןיא .

 -סיוא רעייז טימ טייקבילנהע ?עיפ ןעבָאה שָארפ א ןופ ןענַאגרָא

 ַא ןופ ןענאגרָא-סגנואיידרַאפ יד וצ ענַאל רעייז טימ ןוא ןהעז

 לעיפ שָארפ ַא ןופ ןענַאגרָא עלַא ןעבָאה ןײמעגלַא ןיא .ןעשנעמ

 .ןענַאגרָא עכילשנעמ וצ טייקכילנהע

 ןוא ּפָאק ןייז ןופ טנעהָאנ ךיז ןטניפעג שָארפ ןופ ןעגנול יד

 רהער-טפול סלַא יא טנעיד סָאװ לַאנַאק ַא טימ ןעדנוברַאפ ןענייז
 םעד ןופ לייט ןעטשרעביוא םעד ףיוא .ןַאגרָאםיטש סלַא יא

 טימ ,שָארפ םעד ןופ רעדנעב-םיטש יד ךיז ןעניפעג לַאנַאק ןעגיזָאד

 -עב רעדנעב-םיטש יד ןענייז םירכז יד ייב .טעקַאװק רע עכלעוו
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 -לעוו ,רעּפרעק ןעכילגנעל ַא טיס ,ןעװרַאל עניילק סױרַא רעייא

 ןעניוא רעבָא ןעלהעפ ּפָאק ןיא .קע ןַא טימ ּפָאק ַא טָאה רעכ

 עװרַאל רעד ייב ןוא גנַאל טינ רעבָא טרעיוד סע .ליומ ַא טימ

 .ןערעיוא טימ זָאנ ַא ךיוא יוװ ,ןעניוא ןוא ליומ ַא ךיז טלעקיווטנע

 "ייז עדייב ןופ סערבַאשז עכילרעסיוא ךיוא ךיז ןעזייווַאב ייברעד

 -עג ןענייז ךרַאמ ןעקור רעד ןוא ךרַאמ ּפָאק רעד .,ּפָאק ןופ ןעט
 ןיא .(ענורטס ענידעקשמָארכ ַא) דרָאכַאטָאנ ַא ךרוד טציטש
 ַא וצ ךילנהע גידנעטשלָאפ שָארפ רעגנוי רעד זיא דנַאטשוצ םעד

 ןוא ,שיפ ַא יװ טמיווש ןוא רעכַאו ןיא ךיז טגעװַאב רע .שיפ

 .שיפ ַא ןופ יוװ זיא םזינאגרָא רעצנַאנ ןייז

 םעד ייב ןָא ךיז ןעגנַאפ ןעכָאװ עכילטע ןופ ףיולרַאפ ַא ןיא
 לעסיבַא ןוא סיפ עטשרעטניה רָאּפ ַא ןעלקיווטנע וצ שָארפ ןעגנוי

 ןענייז סיפ עטשרעטניה יד .סיפ עטשרעדָאפ רֶאּפ ַא רעטעּפש
 וצ גיהעפ שָארּפ םעד טכַאמ סָאד ןוא עטשרעדָאפ יד יו רעגנעל
 ,רענניפ רעיפ וצ ןעבָאה עכלעוו ,סיפ עטשרעדָאפ יד .ןעגנירּפש
 וצ ןעבָאה סיפ עטשרעטניה יד .טנעה וצ ךילנהע רהעמ ןענייז

 סָאװ ,לעטייה ןיד ַא ךרּוד טנינייארַאפ ןענייז עכלעוו ,רענניפ ףניפ
 .ןעמיווש םייב טצונַאב שָארפ ןופ טרעוו

 יד רָאפ שָארפ ןיא ןעמוק סע סָאװ ,טייצ רעגיבלעזרעד ןיא
 ןיא רָאפ ךיוא ןעמוק ,רעּפרעק ןייז ןיא ןעננורעדנע עכילרעסיוא
 ןיא ךיז טלעקיװטנע סע .ןעננורעדנע עכילרעניא עסיורנ םהיא

 רעד ףיוא ןעמוקוצסיורַא רעטפע ןָא טגנַאפ רע ןוא גנול ַא םהיא
 ךָאנ טָאה רע רעבָא ,טפול ןעננילש וצ רעסַאװ ןופ עכעלפרעביוא
 גידנעייז ןעמעהטִָא ןעק רע עכלעוו טימ ,סערבַאשז ענייז ךיוא

 עגידנעטשלָאפ ַא שָארפ רעד זיא דנַאטשוצ םעד ןיא .רעסַאװ ןיא
 יא ןעמעהטָא וצ ןענַאגרָא טָאה סָאװ ,שינעפעשַאב ַא) עיביפמא
 ױזַא טרעוו גנולקיווטנע ןייז .(רעסַאװ ןיא יא השבי רעד ףיוא
 יד ןוא קע רעד םהיא ייב טעדניוושרַאפ סע זיב טצעזעגטרָאפ
 רעד ףיוא ןעבעל םוצ טסַאּפעגוצ רהעמ טרעוו רע ןוא סערבַאשז
 ךיוא ךיז טרעדנע טייצ רעניבכלעורעד ןיא .רעסַאװ ןיא יוװ ,השבי
 רעביא רע טהעג ןעזייּפש-סנירג ןופ .שָארפ םעד ןופ עטעיד יד

 -עפעשַאב עניילק ערעדנַא ןוא ןעטקעזניא יו ,ןעזייּפש-שיילפ וצ

 ייב ךיז טרעדנע עטעיד רעד ןופ גנורעדנע רעד טימ ןוא .ןעשינ

 רעד טכַאמ ױזַא טָא ןוא .םעטסיס-סגנואיידרַאפ ןייז שָארּפ םעד

 -קַאװרעד ןייז ןיא .עזָאפרָאמַאטעמ עגידנעטשלָאפ ַא ךרוד שָארפ
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 טקעדַאב ,טָארש עניילק יװ סיורג ױזַא ,דנור ןענייז רעייא ערעייז

 זָארג-רעסַאװ יד ףיוא ייז ןעגעל ייז .?עטייה ןיטַאלעשז ַא טימ

 ייז עכלעוו וצ ,ןעצנַאלפ-רעסַאוו יד ןופ רעטעלב יד ףיוא רעדָא

 יד ןופ ןעמוק געט עכילטע ןוֿפ ךשמ ַא ןיא .וצ ךיז ןעּפעלק

 72: א
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 צ

 -עגסיוא יד (1 .שַארפ ַא ןופ גנולקיווטנע וד --- .148 גנונכייצ
 -יװטנעמוא רעגנוי רעד (8 ;ןעװרַאל יד (2 ;שָארפ ןופ רעייא עטגעל
 רמנעמוא רעגנוי רעד (4 ;סערבַאשז עטגייווצראפ טימ ,שָארפ רעטלעק
 עטגייווצרַאפ יד םהיא ייב ןעדניוושרַאפ סע ןעוװ ,שָארפ רעטלעקיוו
 סע ןעו (6 ;טייזךעקור רעד ןופ ןהעזסיוא ןייז (6 ;סערבַאשז
 ןעסקַאװ סע ןעו (7 ;סופ עטשרעטניה 'ד םהיא ייב סיוװַא ןעסקַאוװ
 ויב ןָא םגנַאפ סע ןעו (8 ;סיפ עטשרעדָאפ יד ךיוא םהיא ייב סיורַא
 ןופ ןהעזסיוא םעד ןיוש טָאה רע ןעו (9 ;קע רעד ןעדניוושרַאפ םהיא
 רענעסקַאװעגסיוא גידנעטשלָאֿפ ַא (10 ;שָארפ ןעטלעקיווטנע-לופ ַא
 .(טרענעלקראפ) שָארפ-םיוב ַא (19 ;שָארפ ַא ןופ טעלעקס רעד (11 ;שַארפ

 ּו



 .לעטיּפַאק רעטנהעצעביז

 -אפראמַאטעמ ענייז ןוא שָארפ רעד -- .ןעיביפמא ןופ גנולקיווטנע יד
 ןופ גנורעּפכורפ יד --- .סערדנַאמַאלַאס יד --- .סעבַאשז יד --- .ןעז
 .ןעיביפמא

 .ןעיביפמַא יד

 -מַא ןעמָאנ םעד טימ -- .ןעיביפמַא ןופ גנולקיווטנע יד
 ,(ןעטַארבעטרעװ) תויח-ללעברױו יד ןעפורעג ןערעװ ןעיביּפ
 יא רעסַאװ ןיא יא ןעבעל וצ טכַאּפעגוצ זיא רעּפרעק רעייז סָאװ
 עגידנעטשלָאפ ַא ךרוד ןעכַאמ ייז ןופ עטסיימ יד .השבי רעד ףיוא
 ןופ ןעגנורעדנע הייר עצנַאג ַא ךרוד ןעכַאמ ייז .,עזָאפרַאמַאטעמ

 (ייא ןופ טהירבעגסיוא ןערעוו ייז ןעוו) דנַאטשוצ ןעוורַאל רעייז
 -רע גידנעטשלָאפ ןערעוו ייז ןעוו) דנַאטשוצ ָאנַאמיא רעייז זיב

 ןעיביפמא עלַא ןעבעל דנַאטשוצ ןעװרַאל רעייז ןיא (ןעסקַאװ
 .שיפ וצ ךילנהע ןעצנַאגניא טעמכ ןענייז ןוא רעסַאװ ןיא זיולב
 "וצ טרעוו ןוא םזינַאגרָא רעייז ךיז טלעקיווטנע רעבָא זייווכעלסיב

 ןעדייש ייז ןופ עכנַאמ ןוא .השבי רעד ףיוא ןעבעל םוצ טסַאּפעג
 ןעבעל ןעביילב ןוא ןעבעל רעסַאװ םעד טימ ןעצנַאגניא ןַאד ךיז
 .השבי רעד ףיוא

 םעד ןיא ןערָאװעג ןעבירשַאב ןענייז עכלעוו ,שיפ-ננול יד

 -טנעהענ יד סלַא ןערעוו טנעכערעג ןענעק ,לעטיּפַאק ןענידרעהירפ

 -עד טרעו סע .ןעיביפמַא יד וצ ןעשינעפעשַאב עכילנהע עטס

 ןעיביפמא יד עכלעוו ןופ ןעשינעפעשַאב יד זַא ,ןעמונעגנָא רעביר

 ,ןעבָאה עכלעוו ,שיפ ןימ ַא ןעוועג ןענייז ,טלעקיווטנע ךיז ןעבָאה

 םעד ּוצ טסַאּפענוצ זייווכעלסיב ךיז ,ןעננול ןופ גנולקיווטנע ךרוד

 -נולקיווטנע ןופ טייק רעגנַאל ַא ךרוד ןוא השבי רעד ףיוא ןעבעל

 ןופ ןעיביפמַא יד ןענַאטשטנע ייז ןופ ןענייז ןעננוסַאּפוצ ןוא ןענ

 .טייצ רעזנוא

 -ַאס יד ןוא סעבַאשז יד ,שערפ יד ןערעהעג ןעיביפמַא יד וצ

 ןופ עשיטסירעטקַארַאכ טסיימ יד ןענייז שערפ יד ,סרעדנַאמַאל

 ערעייז ןענעל שערפ יד .עטסעטנַאקַאב טפיימ יד ךיוא ןוא ייז

 .סעקלעשזַאס רעדָא סערעזָא ,ןעכייט ןיא טייצ גנילהירפ ןיא רעייא
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 .זַא .א שיפ-ןעלהַארטש רעשירטקעלע רעד ,שיפ-ץַאק רעשירטקעלע

 -נָא רעד טמוקַאב ,ןעפירגעגנָא ןערעוו שיפ עניזָאד יד ןעוו .וו

 .גַאלש ןעשירטקעלע ןַא ייז ןופ רעפיירנ
 ןענייז ןערעדעפ-סולפ ערעייז סָאװ ,שיפ ןַארַאפ ןענייז סע

 .שיפ-הילפ יד ןענייז סָאד .ןעלגילפ יװ טלעקיווטנע ןוא סיורג

 ,טימרעד רעסַאװ ןיא רעגלָאפרַאפ ערעייז ןופ ךיז ןעועטַאר ייז

 ןעהילפ ןוא טפול רעד ןיא רעסַאװ ןופ סױרַא ןעגנירּפש ייז סָאװ

 .רעסַאװ ן'רעביא ןעקערטש עדנעטיידַאב ץנַאנ

 22 : הב
 === דיר בעי = 2.2 ==

 -םי רעד (1 .שיפיהולפ ענעדיישראפ -- .147 גנונכייצ
 .לעגיופ"םי רעד (8 ;בָאר"םי רעד (2 ;בלַאװש
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 שיפ-ץאק רעד סָאװ ,דנואוו רעד ןופ טברַאטש רע .,ןעבעל ןעטלעז
 -ןָאיּפרָאקס יד יו ,שיפ ערעדנַא .רעכעטש ןייז טימ םהיא טכַאמ

 עכלעוו ,ןערעדעפ-סולפ ערעייז ןיא רעכעטש עכלעזַא ןעבָאה ,שיפ
 -ישטַאלּפ ַאזַא) שיפ-להַארטש-ךעטש רעד .גיטפיג קרַאטש ןענייז
 טָאה ,(קע םעניד ןעגנַאל ַא טימ ,רעדנָאלפ ַא יו שיפ רעדנור רעג
 רענהייצ טָאה רעכלעוו ,רעכעטש ןעטקעדַאב-םיילש ַא קע ןייז ףיוא

 -ָאד םעד טימ טכַאמעג טרעוו סָאװ ,דנואוו ַא .נעז ַא ןופ יו
 סָאװ ,טינש-געז רעד לייוו ,ךילרהעפענ רהעז זיא ,רעכעטש ןעניז

 -רַאפ ,םהיא ןיא ןײרַא טמוק סָאװ ,םיילש רעד ןוא ,טכַאמ רע

 .גנוטפיגראפ-טולב סנעטסיימ טכאזרוא

= 

 רעשירטקעלע ןַא) שיפ ַאדעּפרָאט ַא -- .149 גנונכייצ
 עשירטקעלע ,ע !;וורענךעגיוא ,א ;ךרַאמיּפָאק ,ב .(שיפ
 ;ךרַאמ-ןעקור ,ס ;ןעװרענ-ןעקור ,ר ;פערבַאשז ,ז ;ןענַאגרַא
 .ןענַאגרָא עשירטקעלע יד וצ ןערהיפ עכלעוו ,ןעוורענ יד ,פ

 ?ופ זיא סָאװ ,טיוה רעייז ךרוד טצישַאב ןענייז שיפ עכנַאמ
 שיפ-קישזָאי יד ,לשמל ,שיפ-קישזָאי יד יוװ ,ןעלדָאנ עניכעטש טימ

 ,טפול טימ ןעזָאלבוצפיוא ךיז טייקניהעפ ַא ךָאנ וצרעד ןעכָאה
 -רַאפ ערעייז ןעגעג לעטימ-ץוש ןעלעיצעּפס ַא ייז טינ סָאד סָאװ

 ןעכילדנייפ ַא ןופ טגלָאּפרַאפ טרעוו שיפ-קישזָאי ַא ןעוו .רעגלָאפ

 ףױרַא טמיווש ןוא טפול טימ לופ ןעגָאמ ןייז ףיוא רע טזָאלב ,שיפ

 ןעמויוש טביילב רע ואוו ,רעסַאװ ןֹופ עכעלפרעביוא רעד ףיוא

 .ףױרַא ךיוב ןייז טימ ןעקור ן'פיוא
 עשירטקעלע טימ טנעפַאװַאב ןענייז שיפ םינימ עגינייא

 רעד ,לאַא רעשירטקעלע רעד ,שיפ ָאדיּפרָאט רעד יװ ,ןעערַאטַאב
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 ,לעשיפ עגנוי ַא ןופ גנולקיווטנע יד ןעמ טכארטַאב ןוא .ןעגנור
 סיוא טסקַאװ סע זיב ייא ןופ סױרַא טמוק סע סָאװ טִייצ רעד ןופ
 -טנע רעד ןופ עטכישעג יד ןעלעטשרָאפ ךיז ןעמ ןעק ןַאד ,סיורג
 סע .טכַאמעגכרוד ןעבָאה ןיימעגלא ןיא שיפ יד סָאװ גנולקיוו
 רעטעּפש ,ּפמור ןוא ּפָאק ןופ ןעמרָאפ יד טשרעוצ ךיז ןעזייוװַאב
 -סיס-ןעוורענ סָאד טניישרע סע ןוא סערבַאשז יד ךיז ןעזייװַאב
 טלעקיווטנע רעכלעוו ,דרָאכָאטָאנ ַא ףיוא ךיז טציטש סָאװ ,םעט
 גנוי סָאד זַא ,ןעגָאז ןעק ןעמ .ןייב-ןעקור ַא ןיא רעטעּפש ךיז
 ןופ עטכישעג עצנַאנ יד טייצ רעצרוק ַא ןיא טלָאהרעדיװ לעשיפ
 רעדנעזיוט ןיא טכַאמעגכרוד טָאה םַאטש ןייז סָאװ ,גנולקיווטנע
 .ןערהָאי

 ןעקַאבניק ענייז ,א .שיפ-להַארטש ַא -- .144 גנונכייצ
 .סערבַאשז ןוא ליומ ןייז ,ב ;רענייצ ןוא :

 -יימ יד ןופ ןעלטימ-ץוש עכילנהעוועג יד --- .ןעלטימ-ץוש
 ,םיאנוש ערעייז ןעדיימסיוא ןענעק ייז עכלעוו ךרוד ,שיפ עטס

 ןערעה ייז ,ןעהעז ייז .םישוח עטלעקיווטנע טוג ערעייז ןענייז

 עטסערג יד .,רעּפרעק רעייז ןָא גנורהירַאב עדעי ןעלהיפ ייז ןוא

 .קע רעייז טימ ןוא ןהייצ ערעייז טימ ןעציש ךיז ןענעק שיפ

 ,שיפיץַאק רעד ,לעטימ-ץוש עלעיצעּפס רעבָא ןעבָאה שיפ עליפ

 ,רעדעפ-סולפ טסורב ןייז ןיא רעכעטש ןעפרַאש אזַא טָאה ,לשמל

 ַאזַא) ןַאקילעּפ ַא .,רעפיירגנָא ענייז טעדנואוורַאפ רע ןעכלעוו טימ
 טביילב ,שיפיץַאק ַא טגנילשרַאפ סָאװ ,(?עניױפיּפמוז רעסיורג
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 ,זיא טעטיױויטקודָארּפ יד ,רעייא גינעוו גיסעמסינטלעהרַאפ ןעגעל

 ןעציש עכלעוו ,סעיצעּפס עגינעי יד ייב עסיורג ַא רהעז ,רעבָא

 ןעמוק סָאװ ,ךעלעשיפ יד רעדָא רעייא יד טינ ןעכַאװַאב ןוא טינ

 טפֶא ןעגעל סעיצעּפס עכלעזַא ןופ תובקנ יד .סױרַא ייז ןופ

 -כרוד ןיא זיא רעבָא גנורהעמרַאּפ יד .,רעייא ןענָאילימ ערערהעמ
 אפ ערעדנַא .סעיצעּפס עלַא ייב עגיבלעזיד רהעפעגמוא טינש
 רעביא ןעביילב סע ןוא ייז ןעטיה ייז רעבָא רעייא גינעוו ןעריצוד

 -קַאװ ןוא ןעבעל ןעביילב עכלעוו ,שיפ להָאצ ערעסערג ַא ייז ןופ

 זיולב רעבָא ,רעייא ךס ַא ןעריצודָארּפ רעדיוו ערעדנַא .סיוא ןעס

 -סיוא יד ןופ לייט ַא זיולב ןוא טהירבעגסיוא ןערעוו ייז ןופ לייט ַא

 עלא ןעוו .סיוא ןעסקַאװ ןוא ןעבעל ןעביילב ךעלעשיפ עטהירבעג
 (ןָאילימ 8 ךרע ןַא) סיוא טגעל שיפ קָאטש ןייא סָאװ ,רעייא
 ןעטלָאװ סָאװ ,ךעלשיפ עלַא ןוא ןערעוו טהירבעגסיוא ןעטלָאװ

 ןעגעל ןיילַא ךָאנרעד ןוא ןעסקַאװסיוא ןעטלָאװ ,ייז ןופ ןעמוקסיורַא
 ןיא ןעטלָאװ ,ןעמוק ץעוינַא טינ טלָאװ ענייק עכלעוו ןופ ,רעייא

 -עג שיפ קָאטש ןייא ןופ תורוד יד טייצ רהָאי 19 ןופ ףיולרַאפ

 ןייק סָאד ,טכידעג ױזַא ןייז לָאז רע זַא ,םי םעד ןעכַאמ ?ופ טנעק

 .ןערהָאפ טנעקעג טינ רהעמ םהיא רעביא ןעטלָאװ ןעפיש

 -ייטשרַאפ) ןעליסָאפ יד ןופ --- .שיפ ןופ גנולקיווטנע יד
 -עג טָאה ןעמ סָאװ ,(ןעצנַאלפ רעדָא תויח ןופ ןעטשער עטרענ
 יו ףירגַאב ַא ןעמוקַאב ןעמ ןעק ,ןעזלעפ ענעדיישראפ ףיוא ןענופ

 -טנע ךיז ןעבָאה ,ןעטייצ ערעזנוא ןיא ןעבעל סָאװ ,שיפ יד ױזַא
 עגידרעהירפ ַא ןיא טבעלענ ןעבָאה עכלעוו שיפ יד .טלעקיוו
 -נַאלפ ערהיא טימ דרע רעזנוא זופ גננולקיווטנע רעד ןופ עדָאירעּפ

 ַא ןופ ןוא ךאפנייא רהעז ןעוועג ןענייז ,ןעשינעפעשַאב ןוא ןעצ .
 יד ןופ ?עיפ .שיפ עגיטנייה יד יוװ גנולקיווטנע רערעגירעדינ ?עיפ

 רנערעוו ,ןעדנואוושרַאפ גנַאל ןיוש ןענייז ןעמרָאפ-שיפ ענילָאמַא
 "וצ ךיז ידכ ,טרעדנעעג ןייווכעלסיב ךיז ןעבָאה ייז ןופ עלעיפ

 .ןעבעל ןופ ןעגנוגנידַאב יד וצ ןוא גנובעגמוא רעד וצ ןעסַאּפוצ

 ,טנייה ןעבָאה רימ סָאװ ,שיפ ןעּפיט ןוא ןעמרָאפ ענעדיישרַאפ יד
 וצ ןעסַאּפוצוצ ךיז טייקגידנעווטיונ רעד ןופ טַאטלוזער ַא ןענייז

 ןופ עכנַאמ .ןעבעל ןופ ןעננוגנידַאב יד וצ ןוא גנובעגמוא רעד

 ,ןעטערּפמַאל ןוא ןעטעצנַאל יד יװ ,ןעשיפ םינימ עגירעדינ יד

 רעכעה יד דנערהעוו ,טרעדנעעג גינעוו ,טנייש סע יװ ,ךיז ןעבָאה

 -עדנע עסיורג ץנַאג טכַאמעגכרוד ןעבָאה ןעמרָאפ עטלעקיווטנע
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 טנעל הבקנ יד ואוו ,רעּפרעק ןייז ןופ ?ייט ןעטשרעטנוא ם'ןיא עלעט

 -ענסיוא ןערעוו ייז זיב ןעטרָאד ןעביילב ייז ןוא רעייא ערהיא

 ןערעבעו ,לשמל ,(קרַאש) שיפייַאה רעד יװ ,שיפ עכנַאמ .טהירב
 יד ןוא רעייא ערעייז ןעכַאװַאב שיפ עכנַאמ .רעדניק ענידעבעל

 ,םירכז יד ןעוט סָאד .טהירבעגסיוא ייז ןופ ןערעוו סָאװ ,ךעלשיפ

 -נַא עלעיפ .ערעדנַא ענינייא ןוא שיפיץַאק ,שיפ-נוז יד ייב יװ

 רָאנ ןעבָאה ייז יו ,רעייא ערעייז ןעזָאלרַאפ רעבָא שיפ ערעד

 זיב רעיא יד רעביא ןעכַאו רעדיוװ ערעדנַא ,טנעלעגסיוא ייז

 ּמָאק ןייז) שיפ"רעצנַאּפ ַא (0 ;שיפ-ןוז ַא (1 -- .143 גנונכייצ
 זיולב ןעק רע ;ןעטַאלּפ ענרענייב עטרַאה טימ טקעדַאב זיא רעּפרעק ןוא
 -רעכנעּפ רעד (8 ;(ליומ ןייז ןוא ןערעדעפ"סולפ יד ,קע םעד ןעגעװַאב
 "רעביוא רעד ףיוא טמיווש ןוא רעכנעּפ ַא יו ףיוא ךיז טזָאלב רע) שיפ
 : .(ףיורַא ךיוב ן'טימ רעסַאוװ ןופ עכעלפ

 ןופ ןעמוק ךעלשיפ עננוי יד ןעוו ןוא טהירבעגסיוא ןערעװ ייז
 זיא סָאד יװ ,טָארעב ס'טָאג ףיוא רעביא ייז ייז ןעזָאל ,סױרַא ייז
 עליפ ןוא שיפ-קָאטש ,סענוקָא ,סקַאל ,גנירעה יד ייב לַאפ רעד

 יד ןופ ביור רעד ןערעװו ךעלשיפ עגנוי עזָאלצוש יד .ערעדנַא

 ראגָאז ייז ןעניד טּפֶָא .ייז ףיוא ןרעיול סָאװ ,שיפ ערעסערג

 .ןערעטלע ענעגייא רעייז רַאפ ןייּפש רַאפ
 עניילק יד ןוא רעייא יד עכלעוו ייב ,שיפ סעיצעּפס יד ייב

 . ערעייז ןיפ טצישַאב ןערעוו ,ייז ןופ סױרַא ןעמוק סָאװ ,ךעלעשיפ
 תובקנ יד .עסיורג ןייק טינ טעטיוװיטקודָארּפ יד זיא ,ןערעטלע
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 םעד ןופ טייז רעד .ןעביוא ןופ סיוא ןעמוק רעדנָאלּפ םעד ןופ
 -יוא ןייז דנערהעוו ,סייוו זיא דמַאז ן'פיוא טגיל סָאװ ,רעדנָאלפ

 גנונכייצ העז) .ץרַאװש רעדָא ןיורב-לעקנוד זיא טייז רעטשרעב
6). 

 "הירפ ןיא זיא שיפ עטסיימ יד ןופ טייצ-סגנורעּפכורפ יד
 ןערענהעש  ַא ןַאד ןעמוקַאב סעיצעּפס עלעיפ ןופ םירכז יד .נניל

 -אב ןעמוקאב ייז ןופ עכנַאמ .ןהעזסיוא ןערעדנעהיצנַא ןַא ןוא

 ןעשיווצ טרעוו סעיצעּפס עגינייא ןיא .,ןערילָאק ענהעש סרעדנוז
 .תובקנ יד ןופ ץיזַאב םעד רַאפ ףּפמַאק ַא טרהיפעג םירכז יד

 סע רעכלעוו ייב ,הבקנ ַא) דרעפ-םי רעד -- .142 גנונכייצ
 ,קַאז םעד ןופ רעדניק עטהירבעגסיוא ערהיא סיווַא ןעמוק
 .(ךיוב רהיא ףיוא טָאה יז סָאװ

 ,רעייא ערעייז ןענעל וצ ןעטסענ ךיז ןעכַאמ סעיצעּפס עכנַאמ

 -סקַאל יד .רעסַאװ ןיא יירפ רעייא רעייז ןעגעל רעדעיוו ערעדנַא
 טימ סיוא ןעבָארנ ,ןערָאװעג טנָאמרעד רעהירפ ןיוש יו ,שיפ
 ,רעסַאװ ןופ דנורג ןעגידמַאז םעד ןיא רעבירג עכַאלפ ןעקע ערעייז
 ןוא שיפ-ןענוז יד ךיוא ןעוט יױזַא .רעייא ערעייז ןענעל ייז ואוו
 ערעייז רַאפ ןעטסענ ןעכַאמ שיפ-םי עגינייא .ערעדנַא עלעיפ

 רעייא ערעייז ןעגָארט שיפיץַאק עכנַאס .זָארג'םי ןיא רעייא

 -עגסיוא ןערעוו ייז זיב טיוה רעייז ןופ ןעבלַאפ יד ןיא רעדָא ?יומ ןיא
 זיא ּפָאק ןייז סָאװ ,שיפ-םי רעניילק ַאזַא ,דרעפ-םי יד ייב .טהירב

 "ייב לָאמש גנַאל ַאזַא רכז רעד טָאה ,דרעפ ַא ןופ ּפָאק םעד וצ ךילנהע
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 ךֶאֹנ ןענייז ייז ןופ ערעדנַא ייב .שושמה שוח רעד טלעקיוו
 ןעבעל סָאװ ,שיפ יד ןופ עכנַאמ ייב .ןעגיוא ןופ םינמס ןעבילבעג

 רהעז טלעקיווטנע ךיז ןעבָאה ,םי ןופ ןעשינעפעיט עסיורג יד ןיא

 ןהעז ןענעק זיא סע ?עיפיוו שטָאכ ןעלָאז ייז ידכ ,ןעגיוא עסיורג

 ייב .םֹורַא ייז טלעגניר סָאװ ,שינרעטסניפ רעסיורג רעד ןיא

 ,םי ןופ ןעשינעפעיט יד ןיא ןעבעל סָאװ ,שיפ יד ןופ ענינייא
 ןופ ןעבינ עכלעוו ,ןעקעלפ עכלעזַא טיוה רעייז ןיא ךיז ןעניפענ

 -רַאװ .ןענילפ-רעייפ יד ןופ יו טכיל-הילנ ןעלעה ַא סױרַא ךיז

 רַאפ סענרעטמַאל סלַא ןעלעווק-טכיל עניזָאד יד ןענעיד ךילנייש
 .זײּפש רעייז ןעגנַאפ וצ ןוא געוװ רעייז ןעטכיילאב וצ ,שיפ יד

 ןעניטכיל םעד ןופ ןעניוצעגוצ ןערעוו ןעשינעפעשַאב םי עכנַאמ

 .טייקנירעיניינ רענענייא רעייז ןופ תונברק ןערעוו ייז ןוא ןייש

 ,סענרעטמַאל יד טימ שיפ םעד וצ ךיז ןערעטנהענרעד ייז יוװ

 ןַארַאפ זיא סע ןעגנולשרַאפ ןוא ןעגנַאפעג םהיא ןופ ייז ןערעוו

 טָאה רעכלעוו ,םי ןופ ןעשינעפעיט יד ןיא טבעל סָאװ ,שיפ ַא

 סָאװ ןוא ןעקור ןייז ןופ סקַאװסױרַא ןעדנעטכייל ,ןעגנַאל ַאזַא

 רעלגנַא , ןעפורעג טרעוו רע .ליומ ןייז רעביא רעבירַא ךיז טניוב

 םעד וצ ןעניוצעגנוצ ןערעוו ,זייּפש נידנעכוז ,שיפ עכנַאמ ."שיפ

 ךיז טנייווצרַאפ רעכלעוו ,סקואווסיורַא םעד ןופ ןייש ןעניטכיל

 ייז זַא ,ןעניימ ייז .ץנַאלפ ַא ןופ ןעלצרָאװ יד יו ,דנע ןייז ייב

 ןערעוו ,ךיז ןערעטנהענרעד ייז יוװ רעבָא ,זייּפש ןענופעג ןעבָאה
 רעלגנַא , םעד ןופ ?יומ ןעטיירב ,ןעסיורג םעד ןיא ןעננַאפעג ייז

 ."שיפ

 -יװשמורַא ןיא רדסכ ןעטלַאה עכלעוו ,שיפ יד ןופ ןעניוא יד
 ,רעבָא יד ייב ,ּפָאק רעייז ןופ ןעטייז יד ןיא ךיז ןעניפענ ,ןעמ
 ןופ ןעניוא יד ןענייז ,רעסַאו ןופ ןעדָאב ן'פיוא ןעגיל עכלעוו
 ןימ ַא) סרעדנָאלּפ יד ןענייז טרּפ םעד ןיא טנאסערעטניא .ןעביוא
 ,ייא ןופ סױרַא ןעמוק סרעדנָאלפ יד ןעוו .(שיפ ענישטַאלּפ

 ןעמיווש ייז .,ּפָאק ןופ ןעטייז יד ןיא ןעניוא ערעייז ייז ןעבָאה

 ערעדנַא עלַא יװ ,רעסַאו ןיא יירפ םורַא טייצ עסיוועג ַא ןַאד
 ּפָארַא ךיז ייז ןעזָאל ,רעסערג לעסיבַא ןערעוו ייז ןעוו רָאנ ,שיפ

 קעװַא ןעטרָאד ךיז ןענעל ןוא רעסַאװ ןופ דנורנ ןענידמַאז ן'פיוא

 ןָא טננַאפ רעבָא ןַאד .ןעניל ױזַא ןעביילב ןוא טייז ןייא ףיוא
 ךיז ,טגיל רעדנָאלֿפ רעד דעכלעוו ףיוא ,טייז רעד ןופ גיוא סָאד

 ןעניוא עדייב ןוא םייז רעטשרעביוא רעד וצ ןעקורוצרעבירַא
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 -ץַאק יד ןופ רענייא) ָאדערּפסַא ןַא (1 --- .141 גנונכייצ
 ;ךיוב םוצ טפעהַאב ךעלט'יב רעייא ערערהעט טימ (שיפ
 רעגנוי ַא (6 ;ףיוא ךיז טזָאלב רעכלעוו ,שיפיקישזַאי ַא (2
 .שיפ-רעלגנַא
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 טימ ןעמעהטָא ייז ןוא דנורג ןעגיטָאלב ןעטכייפ םעד ןיא ןייא

 .לעקעז ןעגימָאװש ַא וצ ךילנהע זיא רעכלעוו ,רעכנעּפ-טפול רעייז
 ערעדנַא עלַא ןופ רעכנעּפ-טפול רעד זַא ,ןָא רעבירעד טמהענ ןעמ

 ,ןעמעהטָא םוצ ןעגנול ןופ סעיצקנופ יד טַאהעג לָאמַא טָאה שיפ

 טכיורבעג טינ זיא רע סָאװ םעד בעילוצ ,זייווכעלסיב זיא רע רָאנ

 -ָאלרַאפ טָאה ןוא ןערָאװעג טרירענעגעד ,ןעמעהטָא רַאפ ןערָאװעג

 .עמרָאפ עגילָאמַא ןייז ןער

 ענעדישרַאפ יד ןופ להָאצ יד -- .ןעשיפ םינימ ענעדישרַאפ

 ןיא ןעדישראפ ןענייז ייז .סיורג רעייהעגנוא זיא ןעשיפ ןעטרַא

 ןיא ןוא סיורג רעייז ןיא ,ןהעזסיוא רעייז ןיא ,ןערילָאק ערעייז

 .ןעטייהניואווענ ערעייז

 -רַא ענעדיישראפ יד ןופ ןעטייהניואוועג יד ןוא ןעבעל םעד טיול

 ייז םורַא סָאװ ?עיפ ןעסייוו ייז זַא ,ןעסילש ןעמ ןעק ,שיפ ןעט

 שוח רעד .טלעקיוטנע טוג ןענייז םישוח ערעייז .רָאפ טמוק

 םעד רעביא טיירּפשראפ ייז ַײב זיא (?היפעג-סגנורירַאב) שושמה

 -נַאמ .גנורהירַאב עטסטכייל יד ןעלהיפ ייז ןוא ,רעּפרעק ןעצנַאג

 ךילנהע ,ןענַאגרָא-סלהיפ עלעיצעּכס םעד ץוח ַא ןעבָאה ייז ןופ עכ

 ,שיפ ןימ רעגירדינ ַא ,לשמל ,שיפדץַאק רעד .,רענרעה-?היפ וצ

 ,סעקלעשזאס ןוא ןעכייט ןופ דנורג ןעגיטָאלב םעד ןיא טבעל סָאװ

 ןופ סױרַא םהיא ןעסקאוו סָאװ ,רענרעה-להיפ עננאל עכלעזַא טָאה

 -עּפס עכלעזַא ןעבָאה שיפ ןעטרַא ערעדנא ענינייא .עדרָאמ ןייז

 .ןענַאגרָא-?היפ עלעיצ

 שיפ יד ייב ךיוא זיא העימשה שוח רעד ןוא חירה שוח רעד

 רעד זיא שיפךעּפרַאק ןוא שיפדץַאק יד ייב .טלעקיווטנע טונ
 זיא סע .רעכנעּפ-טפול רעייז טימ ןעדנוברַאפ רערעייז רעיוא

 שוח רעד טלעקיווטנע זיא ייז ייב ביוא ,טפאהלעפייווצ רעבָא

 רעייז טינ ןעייק שיפ עטסיימ יד .(קאמשעג ןופ להיפעג) םעטה
 ןופ ענינייא ןילב .דייהרעטייקעג טינ סע ןעגנילש רָאנ ,זייּפש
 -עוו ןאראפ ןענייז ייז ןופ עלַא ייב רָאנ .זייּפש רעייז ןעייקוצ ייז
 .ןעמוג ןיא ןוא גנוצ ןיא ןעדנובראפ ןעוורענ נינ

 .טלעקיווטנע טוג רהעז ןענייז שיפ עלַא טעמכ ןופ ןעניוא יד
 יד ןיא ןעבעל עכלעוו ,שיפ-דנילב יד זיולב ןענייז ןעמהַאנסיוא

 ןעשינעפיט ערעטסניפ עסיורג יד ןיא רעדָא ןעליוה ןופ ןערעפַאװ
 ןעצנַאנניא ןעגיוא יד ןענייז שיפ יד ןופ עכנַאמ ייב .םי ןופ
 -טנע רעקרַאטש ייז ייב ךיז טָאה רעבָא ראפרעד ,ןעדנואוושראפ
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 יװַא זיא סָאװ ,לעבָאנש ןעכילנהע-לעפעל ןעגנַאל ַא טָאה ,ךייט
 .גנַאל סופ 9 זיִא שיפ רעד  .רעּפרעק ןייז ןופ ?עטירד ַא יװ גנַאל

 ןענייז שיפ ןימ רעשיטסירעטקַארַאכ ַא -- .שיפ-גנול יד
 עילארטסיוא ןופ ןעכייט עכנַאמ ןיא ןעבעל עכלעוו ,שיפ-ננול יד

 ייב .אקירעמַא-ריז ןוא אקירּפַא ןופ ןעדנעגעג עסייה יד ןיא ןוא

 -לָאפ ַא ןיא טלעקיווטנע רעכנעּפ-טפול רעד זיא שיפ עגיזָאד יד
 רעסַאװ גונעג ןַארַאפ זיא סע ןעוו .ןעמעהטָא םוצ גנול רעגידנעטש

 ערעייז טימ ,שיפ ערעדנא עלַא יװ ,ייז ןעמעהטָא ,ןעכייט יד ןיא
 ךיז ייז ןעבָארג ,סיוא ןענעקירט ןעכייט יד ןעוו רעבָא ,סערבַאשז

 א יי א | 0 אטא
 "יט לטאוא

 -נול רענאקירפא רעד (1 .שיפדןעגנול --- .140 גנונכייצ
 נייז גידנעגייצ ,ליומ ןייז ןופ טנערַאפ רעד ,א .שיפ"ןעג
 .טרעסערגראפ דנעטיידאב ,ןעּפוש ענייז ןופ רענייא ,ב ; רענהייצ
 .(טםרענעלקראפ דנעטיידַאב) שיפ-ןעגנול רעשילַארטסיוא רעד (2
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 סערעזָא עסיורג יד ןיא טבעל רעכלעוו ,טכעה-ןרָאה רעד ךיוא

 רעּפרעק רעד  .,ַאקירעמַא ןיא לָאהט יּפיסיסימ םעד ןופ ןעכייט ןוא

 זיא ןוא גנעל יד סופ ןהעצ זיב יירד ןופ זיא טכעה-ןרָאה ןופ

 לָאמש זיא ּפָאק ןייז .ןעּפוש עניטנַאק-רעיפ עסיורג טימ טקעדַאב

 טימ לופ זיא ליומ ןייז .לעבָאנש ַא יוװ ךיז טגידנע ןוא גנַאל ןוא

 ,ןעשיפ עשירעביור טסיימ יד ןופ רענייא זיא רע ןוא רענהייצ

 ןוא ערענעלק יד ןעשיווצ ןעגנוטכינרַאפ עסיורג טכַאמ רעכלעוו

 | ..שיפ ערעכַאװש

 ַא ןעבָאה עכלעוו ,שיפ יד וצ -- .(קרַאש) שיכייַאה רעד
 ךיוא טגנַאלַאב ,טעלעקס (ןעגידרענייב ןייק טינ) ןעגידעקשמָארכ
 -ירעביור טסכעה ַא זיא שיפייַאה רעד .(קרַאש) שיפייַאה רעד

 -נַאמ .תויח-םי עלַא ףיוא קערש ַא ןָא טפרַאװ רעכלעוו ,שיפ רעש

 ןערעוו ייז .ןעשנעמ ףיוא ןָא רַאגָאז ןעלַאפ שיפייַאה ןעטרַא עכ

 -רַאש טימ ?ופ זיא סָאװ ,ליומ ןייז ."רעסערפ-!עשנעמ , ןעפורעג

 טייז רעטשרעטנוא רעד ןיא ךיז טניפעג ,רענהייצ עקרַאטש ,עפ

 ,ףיױרַא ךיוב ן'טימ םוא רעבירעד ךיז טרהעק רע .ּפָאק ןייז ןופ

 רעד ףיוא ךיז טניפענ עכלעוו ,ביור ןייז ןעפיירגנָא ףרַאד רע ןעוו

 .רעסַאװ ןופ עכעלפרעביוא רעד ןופ טנהָאנ רעדָא עכעלפרעביוא

 רנורג םעד ףיוא ביור רעייז שיפייַאה עטסיימ יד ןעכוז ךילנעוועג

 -בַאשז ערעייז ןוא ,ןעּפוש ןייק טינ ןעבָאה שיפייַאה יד .,םי ןופ

 רעדָא ףניפ ןעבָאה ייז .ךעלקעד ןייק טימ טקעדַאב טינ ןענייז סער

 עכלעוו ךרוד ,ּפָאק ןופ טייוו טינ ,טייז רעדעי ןיא ןעטלַאּפש ןעביז
 ןענייז שיפייַאה עכנַאמ .סערבַאשז ערעייז וצ טמוק רעסַאװ סָאד

 -ענ ןוא עטסערג יד ןעשיווצ ךיז ןענעכער ייז ןוא סיורג רהעז

 .רעדניק ענידעבעל ןערעבעג שיפייַאה יד .תויח-םי עטסכילרהעפ
 "יור טסכעה ַא ,שיפ-געז רעד זיא שיפייַאה םעד וצ ךילנהע

 ןופ טָאה רעכלעוו ,לעבָאנש ןעכַאלפ ןעגנַאל ַא טימ שיפ רעשירעב
 .געז א וצ ךילנהע סיוא טהעז ןוא רענהייצ עפרַאש ןעטייז עדייב

 .ָאקיסקעמ ןופ ףלָאנ םעד ןיא ןוא רעעמ-לעטימ ןיא ךיז טניפעג רע

 יד ךיוא ןעננַאלַאב ןעטעלעקס עקשמָארכ טימ שיפ יד וצ

 עכַאלפ עטיירב ַא ןעבָאה ייז .שיפ-להַארטש רעדָא ,שיפ-ןעכָאר
 ייז .קע ןעלָאמש ןעגנַאל ַא ןוא סרעדנָאלפ וצ ךילנהע ,רעּפרעק

 ןעננַאֿפ ייז ואוו ,םי דנוהג םייב טנעהָאנ ףיוא ךיז ןעטלַאה
 .ביור רעייז

 יּפיסיסימ םעד ןיא טבעל רעכלעוו ,שיפ ל?עבָאנש-לעפעל רעד
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4 
 ןנווררג מא טל

 ;שיפיגעז ַא (2 ;שיופידרעווש ַא (1 -- .1289 גנונכייצ
 -ַארָאטער ַא (6 ;(קרַאש) שיפייַאה ַא (4 ;טכעה-ןרַאה ַא (8
 ןעק רע רעכלעוו טימ ,עטַאלּפ ַאזַא ּפָאק ןייז ףיוא טָאה רע) שיפ
 .(תויח-םי ענעדיישרַאפ וצ ןעגיוזנַא ךיז
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 בעילוצ טצעשעג ךיוה טרעו שיפ-רעטש ןופ שיילפ סָאד
 .רַאיװַאק טכַאמעג טרעוו ערקיא ןייז ןופ ןוא ,קַאמשעג ןייז

 "וועס ןוא ןעדאלרעטס יד ךיוא ןעגנַאלַאב שיפ-רעטש יד וצ

 רהעז ןערעוו עכלעוו ,םי ןעצרַאװש ןוא ןעשיּפסַאק םעד ןופ ןענור
 ,רַאיװַאק רעייז רַאפ ןוא שיילפ רעייז רַאפ טצעשעג

 -ןעזיוה רעד זיא ןימ םעד ןופ שיפ עטסערג יד ןופ רענייא
 ,ןעכייט עסיורג יד ןיא ןוא םי ןעצרַאװש ןיא טבעל סָאװ ,שיפ
 ןוא גנַאל סופ 29 ךרע ןַא זיא רע .ןיירַא םהיא ןיא ןעלַאפ סָאװ
 טכַאמעג טרעוו ערקיא ןייז ןופ .טנופ דנעזיוט 4 זיב טפָא טגעוו
 .רַאיװַאק רעשיסור רעטנַאקַאב טונ רעד

 טגנַאלַאב ,ןעטעלעקס ענעקשמָארכ ןעבָאה עכלעוו ,שיפ יד וצ

 -נָאמ ַא (9 ;שופ-לעבָאנש-לעפעל ַא ,1 --- .188 גנונכייצ
 שיפ-רעטש ַא (4 ;שיפ-טנוה ַא (6 ;שיפ ַארעמיכ רעדָא רעטס
 .(ןעשזריוטס ,דַאילרעטס)
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 ןעקור ןייז ,ךילדנור זיא רעּפרעק ןייז .ןירַא םהיא ןיא ןעלַאפ

 + סייוו-רעבליז זיא ךיוב ןייז ,ןיורב-יולב רעדָא ןיורב ךילנירנ זיא

 טבעל רע .ןעקעלפ עכילצרַאװש רע טָאה ןעטייז ענייז ףיוא ןוא

 טגעל הבקנ יד ,רעסערפ רעסיורג ַא רהעז זיא ןוא טרעדנוזענּפָא

 ,רעבירג עכַאלפ ןיא יַאמ זיב ץרעמ ןופ טייצ רעד ןיא רעייא ערהיא

 רנורג ןעגידמַאז םעד ןיא קע רהיא טימ סיוא טבָארג יז עכלעוו

 ךילסייוו זיא ?סקַאל יַאנָאד, םעד ןופ שיילפ סָאד ךייט ןופ

 .ןעסע םוצ קַאמשעג ןוא

 ,שיפ םינימ ענינייא ןַארַאפ ןענייז סע -- .שיפ-רעטש רעד

 ,לעטיּפַאק גנַאפנָא ןיא ןערָאװעג טנָאמרעד ןיוש זיא סע יװ טיול

 ,עקשמָארכ ןופ רָאנ ,רענייב ןופ טינ זיא טעלעקס רעייז סָאװ

 ןעשזדריוטס) שיפ-רעטש רעד  .גידרענייב זייוולייט זיולב רעדָא

 סעיצעּפס ענעדיישרַאפ יד ןופ .ייז ןופ רענייא זיא (שילגננע ןיא

 ןיא טבעל רעכלעוו ,ייז ןופ רעטסטנַאקַאב רעד ַאקירעמַא ןיא זיא

 א זויא רע ."סקייל טיירג יד ןיא ןוא יּפיסיסימ ךייט םעד

 ףניפ ןופ ןוא גנעל יד סופ ףלעווצ זיב ןהעצ ןופ שיפ רעסיורג

 ,רעסַאװ ןעשירפ ןיא ןילב טבעל רע ..טכיווענ טנופ טרעדנוה |

 רעטסערג רעד זיא רע .סערעזָא ןיא ןוא ןעכייט ןיא טסייה סָאד

 .םי ןיא טינ ,רעסַאװ ןעשירפ ןיא ןעניפעג ןעק ןעמ סָאװ ,שיפ

 -רעסַאו עניילק טימ ךיז טזייּפש רע .רענהייצ ןהֶא זיא ליומ ןייז

 -רעסַאװ עניילק ערעדנַא טימ ןוא ךעלשיפ עניילק ,ןעצנַאלפ

 .ליומ ןעכילנהע-רהָאר ןייז טימ ןיירַא טגיוז רע עכלעוו ,תויח

 רעייז .םי ןיא ןעבעל שיפ-רעטש ירד ןופ סעיצעּפס עטסיימ יד

 ּפָאק רעייז ,ןעּפוש עגיררענייב עסיויג טימ טקעדַאב זיא רעּפרעק

 ענידרענייב טימ טקעדַאב זיא ןוא ןיילק גיסעמסיטנלעהרַאפ זיא

 רעד ףיוא ןוא ,רענהייצ ןהֶא ןוא ןיילק זיא ליומ רעייז .,ןעטַאלּפ

 ןעזייוו סָאװ ,ןעגנוצרַאטשסױרַא ערעגנעל עכילטע רע טָאה עדרָאמ

 .דרָאב ַא יו סיוא

 ךיוא יוװ ,ןַאעקָא ןעשיטנַאלטַא ןיא ןעבעל סָאװ ,שיפ-רעטש יד

 -ענ ןענייז ,םי-לעטימ ןיא ןוא םי ןעשיטלַאב ןיא ,םי דרָאנ ןיא

 "רעד רעבָא ערעדנַא ,גנַאל סופ 10 רעדָא 8 ךרע ןַא ךילנהעוו
 זיא (רעייא) ערקיא רעייז .סופ 20 םורַא ןופ גנעל א ןעכיירג
 ןעזָאלרַאפ טייצ-סגנורעּפכורפ רעייז טמוק סע ןעוו ןוא ,ץרַאװש

 הבקנ ערעי וואו ,ןעכייט יד ןיא ןײרַא ןעמוק ןוא םי םעד ייז

 .רעייא ןָאילימ עכילטע סױורַא טפרַאװ
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 ןוא םי ןעשיפיסַאּפ םעד ןיא טבעל סקַאל רעינרָאפילַאק רעד

 -מולָאק ,ָאטנעמַארקַאס ןיא טייצ-סגנורעּפכורפ ןייז ןיא טמוק רע

 עסיורנ רעייהעגמוא ןיא ןעגנַאפעג טרעוו רע ואוו ,ןָאגערָא ןוא איב
 .ןעסַאמ

 ןיא ןיולב ןעבעל עכלעוו ,ןעסקַאל ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע

 רעד .םי ןיא קעװַא טינ לָאמ ןייק ןעמיווש ןוא רעסַאוװ-ךייט
 ןיא טבעל ,גנַאל רעטעמ ייווצ זיב זיא רעכלעוו ,?סקַאלייַאנָאד ,

 עכלעוו ,גרעב ןעּפלַא יד ןופ ןעכייט יד ןיא ןוא יַאנָאד ךייט םעד

 .סקַאל ַא (6 ;שיפ-קַאטש ַא (9 ;שיפיץַאק ַא (1 -- .127 גנונכייצ

 יי יא יי:
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 . ףיוא .םי ןיא םוא קירוצ ךיז ןערהעק ייז ןוא טגידנעעג ןעסקַאל
 עסיורג יד ךרוד ןעבעל רעייז ייז ןופ עלעיפ ןערילרַאפ עזייר רעייז
 ,סעבמַאד ןוא רענייטש עפרַאש ,ןעמָארטש-לעבריװ ,ןעלַאפרעסַאוו

 םישדח 4 ןופ ךשמ ַא ןיא .געו רעייז ןיא ןעפערט ייז עכלעוו
 -מוא ןענייז עכלעוו ,ךעלשיפ עניילק סױרַא רעייא יד ןופ ןעמוק

 ַא ןיא .ננעל יד לָאצ ןעבלַאה ַא רעדָא רעטעמיטנעצ ַא רהעפעג
 ַא ןופ טנעהָאנ זיב סיוא ייז ןעסקַאװו םישדח 16 ןופ ףיולרַאפ

 ןעגנַאפ ייז ןוא גנעל יד סופ ןעבלַאהרעדנָא רעדָא רעטעמ ןעבלַאה

 רעצרוק ַא ןיא ןערעוו ייז ֹואוו ,ןיירַא םי ןיא ןעמיװשקעװַא ןָא
 טְלַא ןערעוו ייז ןעוו .רערעווש ןוא רעסערג דנעטיידַאב טייצ
 םעד וצ קירוצ ןעמיווש ןוא םי םעד ייז ןעזָאלרַאפ ,רהָאי ייווצ

 ַא ןעגניירב וצ ידכ ,ןערָאװעג ןערָאבעג ןענייז ייז ואוו ,ךייט
 ןופ ןעקעווצ יד ראפ זא ,טנייש סע .טלעוו רעד ףיוא רוד םעיינ
 טייצ עסיוועג ַא ןעטלַאהפיוא ןעסקַאל יד ךיז ןעזומ גנורעּפכורפ

 עכאזרוא יד ךיוא ,טנייש סע יװ ,זיא סָאד ןוא רעסַאװ-ךייט ןיא
 .ןעכייט "ר ןיא םי ןופ גנורעּפכורפ רעייז רַאפ ןעמוק ייז םורָאװ

 ןעלעקנוט ַא טימ ,שיפ רענהעש ,רעקנַאלש ַא זיא סקַאל רעד
 ןיא ןוא ּפָאק םעניילק גיסעמסינטלעהרַאפ ַא טימ ,ןעקור ןעדנור

 ןעסקַאל יד ןעוו .ןעּפוש עגיצנַאלג-רעבליז עניילק טימ טקערַאב
 קיד ןוא טעפ ייז ןענייז ןײרַא ךייט ןיא םי ןופ סױרַא ןעמיווש/

 רעד וצ טנעהָאנ טמוק סע ןעוו .טיור-לעה זיא שיילפ רעייז ןוא
 יד ייג ןוא טיור-לעקנוד שיילפ רעייז טרעוו טייצ-סגנורעּפכורפ
 ףיוא ווא ןעטייז יד ףיוא ןעקעלפ עטיור ךיז ןעזייווַאב םירכז

 .ךעלקעד סערבַאשז יד
 טימ סיוא סרעדנוזאב ךיז ןענעכייצ םירכז סקַא? עטלַא יד

 רעּפרעק רעייז סָאװ ,ןערילָאק עטיור ענהעש ענעדיישראפ ערעייז

 ."סקַאל רעּפוק, ריִלָאק רעייז בעילוצ ייז טפור ןעמס .טמוקַאב

 ןעוו ,ןעסקַאל יד ייב ךיוא ךיז טלעקיווטנע טייצ רעגיבלעזרעד ןיא

 רענידעקשמָארכ רעטרַאה ַאזַא ,טייצ-סגנורעּפכורפ רעייז טמוק סע
 רעבִא .עדרָאמ רעייז ןופ ץיּפש םעד ףיוא קישטורק רעדָא ןעקַאה
 יד ןעוו .גנורעּפכורפ רעד ךָאנ ןעדניוושרַאפ ןעגנורעדנע עֶלַא יד
 ייז ןענייז ,ןײרַא םי ןיא ןעכייט יד ןופ קירֹוצ ןעמיווש ןעסקַאל

 ךייט ןיא .סַאלב זיא שיילפ רעייז ןוא טרעגאמעגּפָא קרַאטש
 טפור ןעמ .ןעסע גינעוו רהעז זיולב ןעניפעג טנעקעג ייז ןעבָאה

 ."סקַאליײורג , ןַאד יז
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 יד ןיא טייצ-סננורעּפכורפ רהיא טָאה ,םי ןעשיטלַאב ןיא ךיז טניפ
 .םישדח רעמוז

 ןוא שיפ-לַאו טימ ןעמיווש גנירעה תונחמ עסיורג יד טימ

 טימ טייצ רעדעי ןיא ךיז ןערהענ עכלעוו ,שיפ-ביור ענעדישרַאפ
 .טייצ עטוג ַא ןַאד ןעבָאה לעגיופ-םי ענעדישראפ יד ךיוא .גנירעה

 -ייז עכלעוו ,גנירעה עגנוי יד ןענייז גנירעה "סעיטַאמ , יד

 -סטכעלשעג ןענייז גנירעה-לופ יד .,ףייר-סטכעלשעג טינ ךָאנ ןענ

 רעדָא ערקיא יד ןעפרָאװעגסױרַא טינ ְךָאנ ןעבָאה ייז רעבָא ,ףייר

 יד .טרעּפכורפעג טינ ךָאנ ךיז ןעבָאה ייז ,ךיז ןופ "ךלימ , יר

 -כורפ רעד ךָאנ ןעגנַאפעג ןערעוו עכלעוו ,יד ןענייז גנירעה עטסוּפ

 .גנודעּפ

 -ייווצ ןהֶא ףרַאד שיפ עטנַאקַאב רהעמ יד ןעשיווצ --- .סקַאל

 ןענייז סע ןעכלעוו ןופ ,סקַאל רעד ןערעוװו טנעכערעגניירַא ?עפ

 .סעיצעּפס ענעדיישרַאפ ערערהעמ ןַארַאפ

 -נָא ךרע ןַא ןופ גנעל יד טפָא ןעכיירגרעד ןעסקַאל עכנַאמ
 טרעדנוה רעביא ןופ טכיוועג ַא ןוא רעטעמ ייווצ זיב ןעבלַאהרעד
 -כייֵל ןוא רענעלק דנעטיידַאב ייז ןענייז רעבָא ךילנהעוועג .טנופ

 יד ןופ ןעכייט ןוא םימי עטסיימ יד ןיא טבעל סקַאל רעד .,רעט

 .אקירעמא ןוא ןעיזַא ,אּפָארייא ןופ ןעדנעגעג עטלַאק ןוא עניסעמ

 רעטונ ַא ןוא רעמיוש רעטנעכייצענסיוא ןַא זיא סקַאל רעד
 ּפָארַא ןעמוק יַאמ ןוא לירּפא ,ץרעמ םישדח יד ןיא .רעגנירּפש

 יד ןופ ןעגנודנימ יד וצ םי ןופ תונחמ עסיורנ ןיא ןעסקַאל יד

 ַא ךָאנ ןוא ,(םי ןיא ןײרַא ךיז ןעסינ ןעכייט יד ואוו) ןעכייט

 ףױרַא םָארטש ןעמיווש קעװַא ךיז ייז ןעזָאל טלַאהפיוא ןעצרוק
 רעייז ןיא ּפֶא טינ ייז טלאה גנורעטש ןייק .ןײרַא ךייט ןיא

 וו .א .א סעבמַאד ,ןעמָארטש-?לעבריװ ,עלעפ-רעסַאװ עסיורג .געוו
 זיב ןעגנורּפשעגרעכבירַא רעדָא ןעמואוושעגרעבירַא ייז ןופ ןערעוו
 ןופ טייוו טינ ןעמוק ןעסקַאל יד ןעוו .?לעיצ רעייז וצ ןעמוק ייז

 ,(ןָא ךיז טננַאפ רע ואוו ,ץַאלּפ רעד) ךייט ןופ סונסיוא םעד
 ןָא ךיז טגנַאפ םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוא ּפָא ךיז ייז ןעלעטש

 ַא קע רהיא טימ סיוא טבָארג הבקנ יד .גנורעּפכורפ יד ייז ייב
 ערהיא סיוא ןעטרָאד טנעל ןוא ךייט ןופ דנורג ןיא בורג עכַאלפ

 רעייא יד טעטכורפַאב ןוא רכז רעד טמוק ןַאד ,(ערקיא) רעייא
 יד ןופ טייברא-סגנורעּפכורפ יד זיא טימרעד ."ךלימ , ןייז טימ
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 ואוו ,טרָא-סטרובעג רעייז וצ קירוצ ייז ןעמוק טייצ-סגנורעּפכורפ

 .רעייא ערע יז ןעגעל ייז

 -עה סעיצעּפס ענעדישרַאפ יד ייב זיא טייצ-סגנורעּפכורפ יד

 -כורפ יד זיא ,לשמל ,גנירעה עשיטָאש יד ייב .ןעדישראפ גניר

 ;רעדנַאלפ ַא (2 ;גנירעה ַא (1 -- .1256 גנונכייצ
 ,ןערילַאק ענהעש ענייז טימ סיוא ךיז טנעכייצ) ןיפלָאד ַא (6
 .(ןעגיוב-ןעגער ןופ ןערילַאק יוד וצ ךילנהע ןענייז עכלעוו

 ןופ עשינעוורָאנ יד ייב ,רעבָאטקָא זיב טסוגיױא ןופ טייצ-סגנורעּפ
 טנהָאנ ןעבעל סָאװ ,גנירעה ןעטרָאס יד ייב ןוא לירּפא זיִב רַאורבעּפ

 זיב ל?ירּפַא ןופ סנעטסיימ טייצ-סגנורעּפכורפ יד זיא גערב ןופ

 -עג רעכלעוו ,גנירעה טרָאס רעניילק ַאזַא ,גנילמערטש יד ..יַאמ
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 םעד ןעמוקַאב ייז ןוא גנאל טינ טרעיוד סע רעבָא ,קע רעייז ןופ

 .ןערעטלע ערעייז ןופ ןהעזסיוא ןעלופ

 -יידַאבנוא עניילק טימ ןעק ןוקָא םעד ןופ גנוביײרשַאב יד
 -נַא עהייר עצנַאג ַא רַאפ ןערעוו טעדנעוועגנָא ןעגנורעדנע עדנעט

 ,ןעלערָאפ יו ,טעלעקס ןעגידרענייב ַא ןעבָאה עכלעוו ,שיפ ערעד

 ןעלעוו ריס .וװ .ז .א ,ןעיַאלש ,טכעה ,ןעבמיוו ,ןעסַארַאק ,ןעּפרַאק

 םינימ עגינייא ףיוא זיולב ןעצרוק ןיא ןעלעטשּפָא ָאד רעבירַאד ךיז
 .ןעטייקכילמיטנעגייא ערעדנוזַאב ןעציזַאב עכלעוו ,שיפ

 רעטסעטיירּפשראפ רעד ןוא רעטסעטנַאקַאב רעד --- .גנירעה
 םימי ענעדישרַאפ ןיא ךיז טניפעג רע .שיפ-גנירעה רעד זיא שיפ

 .סעיצעּפס ענעדישרַאפ םהיא ןופ ןַארַאפ ןענייז סע ןוא
 רעסערג ןעטלעז שיפ רעניילק רענישטַאלּפ ַא זיא גנירעה רעד

 עדנעלַאפּפָארַא טכייל ,עניד טימ טקעדַאב ,(סעשטניא) לָאצ 20 יװ

 -לעז ,רעסַאװ ןופ עכעלפרעביוא רעד ןופ טנהָאנ טבעל רע .,ןעּפוש

 עניילק טימ ךיז טרהענ רע .סופ 80 רעדָא 70 ןופ רעפעיט ןעט

 טמוק סע ןעוו .רעייא-שיפ טימ ךיוא טפָא ןוא םרעוו ,ךעלשיפ
 ,נערב םוצ רעטנהענ גנירעה יד ןעמוק טייצ-סגנורעּפטכורפ רעייז
 -העמ ןענייז עכלעוו ,תונחמ עטכידעג עסיורג עניזיר ןיא ןעמוק ייז

 עכלעזַא ןיא ןעמיווש ייז .טיירב יד ןוא גנעל יד ןעליימ ערער

 ןיירא ןעמוק עכלעוו ,ךעלפיש-רעשיפ עניילק סָאד ,ןעהייר עטכידעג

 סױרַא ןעפראוו תובקנ יד .טרעקעגרעביא טּפָא ןערעוו ,ייז ןעשיווצ
 ןייא .(רעייא יד ןענייז סָאד) ןעגיור רעדָא ערקיא רעייז ךיז ןופ

 עכלעו ,רעייא דנעזיט 100 זיב ןעפרַאװסיױרַא ןעק הבקנ

 ,רענייטש רעדָא ןעצנאלזפ-רעסַאו ענעדישראפ וצ ןָא ךיז ןעּפעלק

 ןעזָאל םירכז יד סָאװ "ךלימ , םעד ןופ טעטכורפַאב ןערעוו ייז ואוו

 רַארג 11 רעדָא 10 ןופ רוטארעּפמעט ַא ייב .רעסַאװ ןיא סױרַא

 רעדָא 6 ןופ ךשמ ַא ןיא טהירבעגסיוא רעייא יד ןערעוו סויזלעצ

 ייב .רעגנעל סע טרעיוד רעטלעק זיא רעסַאװ סָאד ןעו .נעט 8
 .געט 40 ןויב סע טרעיוד סויזלעצ דַארג 8 ןופ רוטארעּפמעט ַא
 ַא ןופ ייז ןענייז ,ייא ןופ סױרַא ןעמוק ךעלננירעה עגנוי יד ןעוו
 טייצ רהֶאֹי ַא ןיא .גנַאל (שטניא) לָאצ ?לעטירד ַא זיב ?עטרעפ
 עגנוי יד ןעוו .גנעל יד לֶאצ 8 רעדָא 7 זיב סיוא ייז ןעסקאװ

 ,רעהירפ ְּךָאנ רַאנָאז ןוא טלַא רהָאי ַא רהעפעגנוא ןערעוו גנירעה
 ,ןערָאװעג ןערָאבעג ןענייז ייז ואוו ,גערב ןופ קעװַא ייז ןעמיווש
 רעייז טמוק סע ןוא ףייר ןערעוו ייז ןעוו .ןיירַא םי ןיא רעטייוו
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 -ַאמ עסיורג ןיא הבקנ רעד ןופ טגעלענ ןערעוו עכלעוו ,(ןעגיור
 ףשמ א ןיא .ןעכייט ןופ רעצעלּפ עפעיט טינ עכַאלפ יד ןיא ןעס

 ןעמוק סע ןוא טהירבעגסיוא רעייא יד ןערעוו געט ףלעווצ ןופ
 ןעדעישראפ סאווטע ןענייז עכלעוו ,ךעלשיפ עניילק ייז ןופ סױרַא

 םרָאפ רעד טימ סרעדנָאזַאב ,ענעסקַאװרע ןופ ןהעזסיוא רעייז ןיא

 -ריצ-טולב יד (1 .שיפ א ןופ עימַאטַאנַא יד -- .185 גנונכייצ
 ףיוא ןענייז טולב-ןערעדָא ןעטלַאהטנע עכלעוו ,סעפעג-טולב יד .עיצַאלוק
 ,עגינעי יד ;ןעכורטש עלעקנוד עגנַאל טימ ןעבעגעגנָא גנונכייצ רעד
 ערעלעה עצרוק טימ ןעבעגעגנָא ןענייז ,טולב-ןעירעטרַא ןעטלַאהטנע עכלעוו
 ;רעמַאק-רעטנוא סָאד ,ב ;ץרַאה ןופ רעמַאקירָאפ סָאד ,א .ןעכירטש
 טםולב סָאד טרהיפ עכלעוו ,עירעטרַא יד ,ד ;עירעטרַא-ןעצרַאה יד ,נ
 ,עירעטרַא רעד ןופ גייווצ ַא ,ה ; (ןענַאגרַא-סגנומעטָא) סערבַאשז יד וצ
 יד ,ז ;עקשיקיזייּפש יד ,| ;סערבַאשז יד וצ טולב סָאד טרהיפ סָאוװ
 -זָאנ ,) .שיפ ןופ ןענַאגרַא-טּפיוה עכילרעניא ןוא ןעוורענ יד (2 .ןעוורענ
 ;וװרענ ןערעיוא ,א ;ורעניןעגיוא ,ע ;ּפָאק ןופ ךרַאמ ,מ ;ךָאל
 ;ןערעינ ,צ ;ןעגָאמ ,ק ;(טשו) דנולש ,ש ;ץרַאה ,ה ;סערבַאשז ,}
 ;לַאפּפָא-זייּפש רעד ןעדישעגסיוא טרעוו סע עכלעוו ךרוד ,גנונעפע יד ,ם
 ;ןייב-ןעקור רעד ,כ ;רעכנעּפיטפול רעד ,ד ;עירעטרַא-ךעקור יד ,ג
 .(הרדשה טוח) ךרַאט-ןעקור רעד ,
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 יד ןעיידראפ טפלעה סָאװ ןוא סױרַא ךיז ןופ טינ רעבעל רעד

 .שיפ ןופ ץלימ רעד ךיוא ךיז טניפעג ןענָאמ םייב .,ןזייּפש

 -נעּפ-טפול ַא ךיז טניפעג ןוקָא ןופ ןעטסַאק-טסורב םעד ןיא

 שיפ םעד ןעפלעה וצ עבַאנפיוא יד ,טנייש סע יוװ ,טָאה סָאװ ,רעכ

 "רעק רעד .רעסַאװ ןופ שינעפעיט רעסיוועג ַא ןיא ןעטלאה וצ ךיז

 טינ טלָאװ שיפ ַא ןעוו .רעסַאװ ןופ רערעווש זיא שיפ ַא ןופ רעּפ

 .דנורג םוצ ןעלַאפּפָארַא רע טלָאװ ןענַאנרָא-םיווש ןייק טאהעג

 ןעריסנאלאב רע ןעק רעבָא רעכנעּפ-טפול ןייז ןופ ףליה רעד טימ

 ,ףיוא ךיז טזָאלב רעכנעּפ רעד ןעוו .רעסַאװ ןיא טכיוועג ןייז
 ,רעסַאװ ןיִא רעכעה ןעטלַאה ךיז ןוא ןעביוהפיוא ךיז שיפ רעד ןעק

 ֿמָארַא שיפ רעד ךיז טזָאל ,ףיונוצ ךיז טהיצ רעכנעּפ רעד ןעוו ןוא

 עסיורג יד ןיא ןעבעל עכלעוו שיפ יד ייב .רעסַאװ ןיא רעפעיט

 -יורג ַא וצ טסאּפעגוצ זיא רעּפרעק רעייז ןוא םי ןופ ןעשינעפעיט

 ףיוא טקירד סָאװ עסַאמ-רעסַאוו רעסיורג רעד בעילוצ ,קורד ןעס

 ןעמ ןעוו ,ןעזָאלבעגפיוא קרַאטש ױזַא רעכנעּפ-טפול רעד טרעוו ,ייז

 רעד ואוו ,רעסַאװ ןופ עכעלפרעביוא רעד ףיוא ףױרַא ייז טננערב

 "ּפָארַא טינ רהעמ ךיז ןענעק ייז סָאד ,רערענעלק לעיפ ַא זיא קורד

 .ןעביוא ןופ ןעמיווש ןעביילב ייז רָאנ ,שינעפעיט רעד ןיא ןעזָאל

 .רעכנעּפ-טפול ןייק טינ ןעצנאג ןיא ןעבָאה שיפ עכנאמ

 -ּפָאק ַא ןופ טהעטשַאב ןוקָא םעד ןופ םעטסיס-ןעוורענ סָאד

 א ןופ ,ןעברַאש ןייז ןופ ללח םעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ךרַאמ

 עכלעוו ,םירעפ-ןעוורענ ןופ ןוא הרדשה טוח רעדָא ךרַאמ-ןעקור

 ןעלייט ענערישראפ יד רעביא ךראמ-ןעקור םעד ןופ יז ןעהיצ

 .רעּפרעק ןופ

 ייז רעבָא ,רעכעלדןעגיוא ןיא ןעציז ןוקֶא םעד ןופ ןעניוא יד

 ןייק טינ ןעבָאה רעכעלזָאנ ענייז .ךעלדעל-ןעניוא ןייק טינ ןעבָאה
 גנונפע ןייא זיולב ןעבָאה ייז ,זלַאה ןוא ליומ ןייז טימ גנודניברַאפ

 -עניא ןופ גנונפע ןַא זיולב טָאה רעדיוו רעיוא ןייז .ןעסיוא ןופ

 .ןעסיוא ןופ טינ רעבָא נינעוו

 "ַאב יד ןופ ףליה רעד טימ ךילכעזטּפױה טמיווש ןוקָא רעד
 -סולפ ךיוב ןוא ןעטייז רָאּפ ייוצ יד .קע ןייז ןופ ןעננוגעוו

 ךיז ןוא ןעזָאלוצּפָארַא ךיז טצונַאב םהיא ןופ ןערעוו ןערעדעפ

 ןערעדעפ-סולפ עגירביא יד דנערהעוו ,רעסַאװ ןיא ןעביױהוצפיורַא

 .טכיוועגכיילג ןייז ןעטלַאהוצנָא םהיא ןעפלעה

 ,עיקיא) רעייא ךרוד טמוק ןוקָא םעד ןופ גנורהעמרַאּפ יד
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 -ענ ,רילָאק םעניורב לעה ַא ןופ ,רעבעל רעד .עקשיק עטזיורקעג

 -לַאנ ַא ןעסקאוועגוצ זיא רעבעל םוצ ,ןעגָאמ םעד רעביא ָּךיִז טניפ

 סָאװ ,טייקניסילפ-לַאג יד ךיז טלעמַאז סע ןעכלעוו ןיא ,רעכנעפ

 6 8 א
 הב אש יא על לע =
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5 2 = 
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 2 22 ייריר-ג
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 סערבַאשז יד (2 ;ןוקָא ןַא ןופ טעלעקס ַא (1 -- .194 גנונכייצ
 "עג רעיפ יד ןופ רעטשרע רעד ,א .ןוקָא ןַא ןופ (ןענַאגרָא-סגנומעטָא)
 יד .ב ; סערבַאשז יד טגיטסעפַאב ןענייז סע עכלעוו וצ ,רענייב עטבלעוז
 .ץרַאה סָאד ,1 ;סערבַאשז יד ןופ ןעדנע עטשרעטנוא יד ,ב ;סערבַאשז
 טינשכרוד-רעווק ַא טגיוצ סָאװ ,םַארגַאיד ַא (4 .ןוקָא רעכילנהעוועג ַא ַא (8
 -ןעקור ַא ןהָא היח ַא) טַארבעטרעװניא ןערעכעה ַא ןופ רעּפרעק םעד ןופ
 -טולב סָאד ,} ;לַאנַאק-וויּפש רעד ,ב ;רעּפרעק ןופ דנַאװ יד ,א .(ןייב
 גייצ סָאװ ,םַארגַאיד ַא (6 .םעטסיס"ןעוורענ סָאד ,ד ;םעטסופ סעפעג
 מימ היח ַא) טַארבעטרעוװו ַא ןופ רעפרעק םעד ןופ טינשכרוד-רעווק םעד
 ;לַאנַאק-זייּפש רעד ,ב :רעּפרעק ןופ דנַאװ יד ,א .(ןייב"ןעקוד ַא
 .ךרַאמ-ןעקור רעד ,ה ;םעטפיסי-ןעוורענ סָאד ,ד ;םעטסופ-סעפעג-טולב סָאד ,ג
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 ןיא ןעקַאב-ןהיק עכילגעווַאב ייווצ ןופ טהעטשַאב ?יומ ןייז .טענ
 -יד זיא ּפָאק ןייז .רענהייצ עגיציּפש ,עפרַאש ןעציז סע עכלעוו
 .טינ רע טָאה זלַאה ןייק ,ּפמור ןייז טימ ןעסקאוועגפיונוצ טקער
 ןוא ןעטייז יד ןופ רֶאֹּפ ןייא ,ןערעדעפ-סולפ רָאֹּפ ייווצ טָאה רע
 "עק ןערעדעפ-סולפ רָאּפ ייווצ עניזָאד יד .ךיוב ן'פיוא רָאּפ ןייא
 סיפ רֶאֹּפ עטשרעטניה ןוא עטשרעדָאּפ יד וצ ןערעוו ןעכילגרַאפ ןענ
 ןענייז ןערעדעפ-סולפ עניזָאד יד .תויח-לעבריוו ערעדנַא יד ןופ
 ןעטפיה ןוא רעטלוש ךרוד ןוקָא ןופ ןייב-ךעקור םעד וצ טפעהַאב

 ,ןעּפיר ?הָאצ עסיורג ַא סױרַא טהענ ןייב-ןעקור םעד ןופ .רענייב
 -טסורב א ןיא ןעדנע ערעייז טימ ןעמַאזוצ טינ ךיז ןעמוק ייז רעבָא
 ייז רָאנ ,תויח-לעבריו עטלעקיוטנע רעכעה יד ייב יװ ,ןייב
 .שיילפ ןיא יירפ ךיז ןענידנע

 ייז ,ןעקור ן'פיוא ןערעדעפ-סולפ ייווצ ךיוא טָאה ןוקָא רעד
 -ַאב ייז .רעּפרעק ןייז ןופ עיניל-לעטימ רעד ףיוא ךיז ןעניפענ
 ןעלייט ייווצ ןיא טלייטעג זיא סָאװ ,בלַאפ-טיוה ַא ןופ ןעהעטש
 טָאה רע .ןעלדָאנ ענידעקשמָארכ ןופ טציטשענרעטנוא זיא ןוא
 ןוא קע ןייז וצ טנהָאנ טייז ךיוב ןייז ףיוא רעדעפ-סולפ ןייא ךיוא
 לייט רעטשרעביוא רעד .קע ןייז טעדליב סָאװ ,רעדעפ-סולפ ַא
 ייב ןענייז רעדעפ-סולפ-קע םעד ןופ ?ייט רעטשרעטנוא רעד ןוא
 ערעדנא עכנאמ ייב ,שירטעמיס ןענייז ייז ,ךיילנ עדייב ןוקָא םעד
 .ךיילננוא ייז ןענייז שיפ

 ,(ןעמעיק) סערבַאשז ןופ ףליה רעד טימ טמעטָא ןֹוקָא רעד
 ןוקָא ןופ ?יומ סָאד .?עקעד ןעטרַאה ַא טימ טצישענ ןענייז עכלעוו
 ןעגיל סערבאשז יד .(עקטָאלנ) דנולש ַא ןיא סיוא ךיז טעטיירב
 ןיא טלַאהטנע סָאװ ,רעסַאװ סָאד .דנולש ןופ ןעטייז עדייב ןופ
 טהענ ,ןוקָא ןופ ליומ ןיא ןירַא טמוק ,ךעלעכלייט-טפול עניילק ךיז
 סָאד .סערבַאשז יד ןופ קירוצ סױרַא טסילפ ןוא דנולש ןייז ךרוד

 -רעיוז םעד סױרַא טמענ ,סערבַאשז יד ןיא טרילוקריצ סָאװ ,טולב
 ןוא ,רעסַאװ ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ךעלעכלייט-טפול יד ןופ ףָאטש

 .ףָאטש לַאפּפָא םעד ךיז ןופ ּפִֶא טינ

 -ַאב ץרַאה ןייז .טיור רעבָא טלאק זיא ןוקָא ןופ טולב סָאד
 "רעק ןיא טרילוקריצ טולב סָאד ןוא ןערעמַאק ייווצ ןופ טהעטש

 .ןעירעטרַא ןוא ןערעדָא ךרוד רעּפ

 טימ ליומ א ןופ טהעטשַאב ןוקָא םעד ןופ טַארַאּפַאיזייּפש רעד
 גינעוו ,עצרוק א ןוא ןענָאמ ַא ,טשו ןעצרוק ַא ןופ ,רענהייצ ךס ַא
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 טימ ּפָאק ןעסיורג רהעז ַא טָאה רע רָאנ ,גנַאל סופ ןעבלַאהרעדנָא
 -נהע-ןעגנַאלש ןוא דנור זיא רעּפרעק ןייז .ליֹומ ןעסיורג ַא רהעז

 ךיוב ןוא ןעטייז ןייק טינ ךיוא ןוא טינ רע טָאה ןעּפוש ןייק ,ךיל

 ,ןעגָארקעג רע טָאה "שיפךןַאקילעּפ , ןעמָאנ ןייז .ןערעדעפ-סולפ
 -נהע זיא ּפָאק ןייז ןופ לייט רעטשרעטנוא רעד סָאװ םעד בעילוצ

 .לעניופ ןַאקילעּפ םעד ןופ ּפָאק ?ייט ןעטשרעטנוא םעד וצ ךיל

 .שיפ לאַא יד ןופ טמַאטש שיפךןַאקילעּפ רעד זַא ,ןָא טמענ ןעמ

 -ץַאק רעד ןעשיוצ ךיז ןעניפעגנ ןעּפיט עטנַאסערעטניא
 יד ןיא ןעבעל עכלעוו ,לשמל ,שיפ סוירַא יד ייב .עילימַאפ שיפ
 ףיוא םירכז יד ןעביילק ,ןעדנעגענ (עסייה) עשיּפָארט יד ןופ םימי
 ןיא ייז ןענָארט ןוא ,טנעלעגסיוא טָאה הבקנ יד סָאװ ,רעייא יד

 יד .ייז ןופ ךעלשיפ טהירבענסיוא ןערעו סע זיב ?יומ רעייז
 לָאצ בלַאה ַא ןענייז ייז ןופ עכנַאמ ,עסיורג ץנַאנ ןענייז רעייא

 .סיורג יד

 ,ָאדערּפסא רעד ,עילימַאפ שיפ-ץַאק רעד ןופ שיפ רעדנַאנַא

 טּפעלק הבקנ יד .ןפוא רעדנַא ץנַאנ ַא ףיוא רעייא יד סיוא טהירב
 רהיא וצ ,גנוטכורפַאב רעייז ךָאנ ,רעייא עטנעלעגסיוא ערהיא ןָא
 סע זיב ,ךיז טימ ייז טגנָארט ןוא ןערעדעפ-סולפ ערהיא וצ ןוא ךיוב
 .(141 גנונכייצ העז) .ךעלשיפ ייז ןופ סױרַא ןעמוק

 -ייז שיפ-רענייב יד ןעשיווצ שיפ עטלעקיווטנע טסעב יד
 סע רעכלעוו וצ ,(ימָאטסָאזיפ) שיפ-לעדע גנונדרָא רעד ןופ ןענ
 ,ןעלערקַאמ ,ןעיַאלש ,ןעסקַאל ,ןעּפרַאק ,טכעה ,סענוקָא יד ןעגנַאלַאב
 -נהע ןענייז עכלעוו ,עלַא יד ןוא שיפ-ננירעה ,ןעסַארַאק ,ןעלערָאפ

 .ייז וצ ךיל

 ןעטנאקאב-טונ םעד ןעמהענ רימ ןעלעוו לעיּפשייב ַא סלַא |
 טיירּפשראפ זיא רעכלעוו ,(שילגנע ןיא שטריוּפ) שרַאב רעדָא ןוקָא

 -עג טרעוו רעכלעוו ןוא ַאקירעמַא ןוא אּפָאריײא ןופ ןעכייט יד ןיא
 .שיפ-זייּפש עטסעב יד ןופ רענייא סלַא טנעכער

 ןייז ןיא זיא ןוא גישטַאלּפ זיא ןֹוקָא םעד ןופ רעּפרעק רעד
 רעטיירב רע זיא ןעטימ ןיא --- ?עדניּפש ַא וצ ךילנהע ןהעזסיוא

 -ַאב זיא רעּפרעק ןייז .ןעדנע ענייז וצ רעלעמש ץלַא טפיולרַאפ ןוא

 רעד ןופ סױרַא ןעסקַאװ ןעּפוש יד .רעצנַאּפדץעּפוש א טימ טקעד

 -ַאב ןייב-ןעקור ןייז .דנור ןענייז ןעדנע עיירפ ערעייז ןוא טיוה
 -טע ןופ טהעטשַאב ןעבראש ןייז .ךעלדנייב גיצרעפ ןופ טהעטש
 טימ יוװ ערעדנא יד וצ ענייא טפעהַאב ןענייז עכלעוו ,ןעלייט עכיל
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 -דרָא רהעמ ןיא ןייא ייז ןעלייט ערעדנַא .ןעגנונדרָארעטנוא 7 ןוא

 רעד טיול טכַאמעג ךילכעזטּפיוה טרעוו גנולייטנייא יד ,ןעגנונ

 רימ .ןערעדעפ-סולפ ערעייז טיול ןוא רעּפרעק רעייז ןופ עמרָאפ

 .ייז ןופ עשיטסירעטקַארַאכ רהעמ יד ןעביירשַאב רעבָא ָאד ןעלעוו
 77 רק

 .לאַא ןַא -- .139 גננונכייצ

 רעד זיא שיפ-רענייב יד ןעשיווצ שיפ רעטסכאפנייא רעד
 ןעכייט ןוא םימי ענעדיישראפ ןיא טיײרּפשרַאפ זיא רעכלעוו ,לאַא

 ,ןעגנַאל ַא טָאה רע .רעיינ רעד ןיא ןוא טלעוו רעטלַא רעד ןיא
 ןופ רעדעפ-סולפ ןייא טימ רעּפרעק ןעכילנהע-ןעגנַאלש ןעדנור

 ן'םיוא רעדעפ-סולפ ַא טימ ןוא ,ּפָאק םוצ טנעהָאנ ,טייז רעדעי

 .שיפ-ןַאקילעּפ ַא --- .188 גנונכייצ

 טהיצ ןוא ןעקור ןייז ןופ ןעטימ ןיא ןָא ךיז טננַאפ רעכלעוו ,ןעקוד

 רע ,טינ ןערעדעפ-סולפ ןייק רע טָאה ךיוב ן'פיוא .קע ן'זיב ךיז

 .ןעּפוש ןייק טינ ךיוא .טָאה

 רעכלעוו ,"שיפ ןַאקילעּפ , רעד זיא שיפ רעשיטסירעטקַארַאכ ַא

 רהעפעגמוא זיא רע .(ןוכתה-םי) רעעמדלעטימ ןיא ךיז טניפענ
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 םעניילק ַא רע טָאה קע ןייז ףיוא ןוא ּפָאק ןיא ךרַאמ ַא ךיוא טָאה

 .רעדעפ-סולפ

 יו ,שיפ םינימ ענירדינ עניזָאד יד זַא ,ןעמונעגנָא טרעוו סע

 -ייז סע רעדייא טריטסיזקע ןעבָאה ,ןעטערּפמאל ןוא ןעטעצנאל יד

 ,טניימ סָאד .שיפ םינימ עטלעקיווטנע רעכעה יד ןעוועג ךָאנ ןענ

 ןופ שיפ ןעמרָאפ עטשרע יד ןופ ץכעביילברעביא ןַא ןענייז ייז זַא

 רָאנ רעבָא ןיא סָאד .ערעזנוא יוװ ,עדָאירעּפ רענידרעהירפ ַא

 ,רעכאפנייא רעייז זַא ,ןייז ךילנעמ ךיוא ןעק סע םוראוו ,רעכיז טינ

 ןערהיפ ייז סָאװ ,ןופרעד טמוק םזינַאגרָא רעטלעקיווטנע גינעוו

 .ןעבעל ןעשיטיזַארַאּפ-בלַאה ַא

 טימ ןעלעטש שיפ-רענייב עכילקריוו יד --- .שיפ-רענייב יד

 טנייה ןענייז סע .שיפ יד ןעשיווצ סַאלק ןעטסערג םעד רַאפ ךיז

 שיפ-רענייב יד ןופ סעיצעּפס דנעזיוט 10 רעביא טייוו טנַאקַאב

 -ייב יד .טקעדטנע סעיצעּפס עיינ ץלַא ןערעוו רעטייוו סָאװ ןוא

 ייז .סערעזָא ןוא ןעכייט ,םימי ןיא טײרּפשרַאפ ןענייז שיפ-רענ

 ןיִא ןוא ןערעסַאװ ענעדיישרַאפ ןיא ןעבעל וצ ןעסַאּפוצ ךיז ןענעק
 רעד וצ רעטנעהענ ןעבעל ייז ןופ ?ייט ַא .ןעדנעגעג ענעדיישרַאפ

 דנורג ן'פיוא ןעבעל ערעדנַא דנערהעוו ,רעסַאװ ןופ עכעלפרעביוא

 ןענייז ןעטרַא-שיפ ענעדיישראפ יד ןופ ןענַאגרָא יד .רעסַאװ ןופ

 ,שיפ-קָאטש רעד .ןערהיפ ייז סָאװ ,ןעבעל טרַא םעד וצ טסַאּפעגוצ

 -ַאו ןופ דנורג ן'פיוא סנעטסיימ זייּפש ןייז טכוז רעכלעוו ,לשמל

 טניד סָאװ ,לעצרָאװ ןעגנַאל ַאזַא עדרָאמ ןייז ףיוא טָאה ,רעס
 ןופ טנעהַאנ גידנעמיווש .ןאנרָא-להיפ רעלעיצעּפס ַא סלַא םהיא

 טניפ סָאװ ,ביור ןייז ןַאנרָאלהיפ םעד טימ סע טּפַאטרעד ,דנוּרג

 -ןערעטש יד יװ ,דנורג ןופ עטָאלב רעדָא דמַאז םעד ןיא ןעטלַאהַאב

 טגיל רעכלעוו ,שיפ-לעגנַא רעד .וו .זַא ןוא ןעקענש ,ןעבַארק ,שיפ
 -םי םעד ןופ עטָאלב רעדָא דמַאז םעד ןיא ןעבָארנעגנייא ןייֵלַא

 ןעהעז ייז .ןעקור ן'פיוא ןענַאנרָא-סלהיפ עלעיצעּפס טָאה ,דנורג

 שיפ-לעגנַא םעד ןעניד עכלעוו ,תויח-םי יד ןוא ,ןעצנַאלפ יוװ סיוא

 עכלעוו ,ןעצנַאלפ יד טָא זַא ,טינ וליפַא ןעגיטכעדרַאפ ,ביור סא

 אנוש ןעטסערג רעייז ןופ ןענַאגרָא-?להיפ יד סע ןענייז ,ןעהעז ייז

 יזַא ןוא .ביור ןייז ןעגנַאפ וצ לעטימ ַא סלַא םהיא ןעניד ןוא

 ןענייז עכלעוו ,ןענַאגרָא ענעדיישראפ שיפ ערעדנַא עלעיפ ןעבָאה

 .ןערהיפ ייז סָאװ ,ןעבעל טרַא םעד וצ טסַאּפענוצ

 ןעננונדרָא טּפיוה 2 ןיא טלייטעגנייא ןערעוו שיפ רענייב יד



 249 שיפ יד

 ענעדישרַאפ גיצנאווצ ןוא ףניפ ךרע ןַא ןַארַאפ ןענייז סע
 ןיא ןעמוק ייז ןופ עכנאמ .סענויוו רעדָא ןעטערּפמאל סעיצעּפס
 -עייז סױרַא ןעפרַאװ ייז ואוו ,ןעכייט יד ןוא םימי יד ןופ גנילהירפ
 ,ךעלשיפ עגנוי יד ,(שיפ יד ןופ רעייא יד) ןעגיור רעדָא ערקיא ער
 ןוא דנילב סגנאפנא ןענייז ,רעייא יד ןופ סױרַא ןעמוק עכלעוו
 ייב ךיז ןעלקיווטנע רעבָא רעטעּפש .רענהייצ ןייק טינ ןעבָאה

 ייז סָאװ טולב םעד טימ ךיז ןערהענ ייז ,רענהייצ ןוא ןעגיוא ייז
 רעהירפ ןעכַאמ ייז רעּפרעק סעמעוו ןיא ;שיפ ערעדנַא ייב ןעניוז
 סעיצעּפס ערעדנַא .רענייצ עכילנהע-לייפ ערעייז טימ דנואוו ַא
 רעייז ןעסע ןוא שיפ ערעדנַא ןופ רעּפרעק םעד ןיא ןייא ךיז ןעסערפ
 .שיילפ

 = לערע
 עי 7 - 0

 22 "2222: קעע

 : צ) 1 0 5 2
 לי 0 יי לט יי 4

 יי 26 4 1 ֹו יי
 א א 2 טיש

 יו אי :
 ; וי

 .שופ טערּפמַאל ַא (20 ;שיפ טעצנַאל ַא (1 -- .181 גנונכייצ

 -ערעג שיפ-דנילב םעד ןעמ טָאה לָאמַא --- .שיפ-דנילב רעד
 טנידרַאפ רעבָא טייקכילקריוו רעד ןיא ,םרעוו-םי יד ןעשיווצ טנעכ

 ףיוא טבעל רע .שיפ-טעצנַאל רעד יוװ "שיפ , ןעמָאנ םעד רהעמ רע

 ַא רע טרהיפ טפָא .םיילש טימ טקעדַאב םי ןופ דנורנ םעד

 ןופ רעּפרעק םעד ןיא ךיז גידנעבָארגנייא ,ןעבעל ןעשיטיזַארַאּפ

 ךרע ןַא זיא רע .שיילפ ןייז טסע ןוא טולב ןייז טניוז ןוא ,שיפ א

 רע .ליומ ןיילק ַא טָאה ןוא םרָאװ ַא יו דנור טעמכ ,גנַאל סופ ַא

 טינ ךיוא טָאה רע  .דרָאכָאטָאנ ַא רָאנ ,ןייב-ןעקור ןייק טינ טָאה

 רע .ןעקַאב-ןהיק ןייק טינ ךיוא ןוא רעּפרעק ןייז ןיא רענייב ןייק

 ןיא רענייצ עטלעקיווטנע-נינעוו ,עכַאװש ,עניילק יירד זיולב טָאה

 -עגעגנ רעבָא םהיא ןעמ טָאה "שיפידנילב , ןעמָאנ םעד .ליומ ןייז

 רָאּפ ַא טָאה רע ,דנילב ןעצנַאנניא טינ זיא רע .תועט יּפ לע ןעב

 רע .טיוה ןייז רעטנוא ןעטלַאהַאב רעבָא ןענייז ייז ,ןעגיוא עניילק
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 -עקשמָארכ ַאזַא ,דרָאכָאטַאנ א שיפ-טעצנַאל רעד טָאה ,ןייב-ןעקור

 םעד רַאפ .קע ןייז זיב ּפָאק ןייז ןופ ךיז טהיצ סָאװ ,ענורטס עגיד
 טאטשנא  "טאדרָאכ, ןעמאנ רעד ,ָאזלַא ,טסַאּפ שיפ-טעצנַאל
 ,םידָאפ-ןעוורענ ַא טגיל דרָאכָאטָאנ םעד ףיוא ."טארבעטרעומע

 -רענ רעד .לעטייה ןיד ַא טימ ןעטייז עלַא ןופ טקעדַאב זיא סָאװ

 ,ּפָאק ןיא עלעקייק ךרַאמ ַא טימ טינ רעבָא ךיז טנידנע םידָאפ-ןעוו

 טינ ךיוא טָאה שיפ-טעצנאל ןופ ּפָאק רעד .שיפ ערעדנא ייב יוװ

 ."טעצנאל ןופ ליומ סָאד .ןעגיוא ןייק טינ ךיוא ןוא ןעברַאש ןייק
 רע .ןעקַאב-ןהיק ןהֶא טלַאּפש ןעלַאקיטרעוװ ַא ןופ טהעטשַאב שיפ

 ןופ ,רענייבךעטפיה רעדָא רענייב-רעטלוש ןייק טינ ךיוא טָאה

 -עפ-סולפ עניטייז רעדָא עטשרעטנוא יד סױרַא ןעסקאוו סע עכלעוו
 ןעּפוש ןייק טינ ךיוא טָאה רע .שיפ םינימ ערעדנַא יד ייב יוװ ןערעד
 ךילנהע זיא םעטסיס סנָאיצַאלוקריצ טולב ןייז .רעּפרעק ןייז ףיוא

 סָאד .ץרַאה ןייק טינ טָאה רע רעבָא ,שיפ ערעדנא עלַא ייב יוװ

 ןופ גנוהיצפיונוצ רעד ךרוד ןעבי-טעג רעּפרעק ןייז ןיא טרעוו טולב
 -ור ןייז ןופ ףרַאש םעד ףיוא .ןערעדָא רעדָא סעפעג-טולב ענייז

 .ןערעדעפ-סולפ עטלעקיווטנענוא ךיז ןעניפעג קע ןייז ףיוא ןוא ןעק

 -קיווטנע רעגירעדינ רעייז טימ ןעטעצנאל יד ןעבָאה ןײמעגלַא ןיא

 רעטקאראכ םעד טיול רעבָא ,שיפ ןעמָאנ םעד טנעידראפ טינ גנול
 ייז ןעגנַאלַאב גנונדרָאנייא רעייז טיול ןוא ןענַאגרָא ערעייז ןופ
 .עּפורג שיפ רעד וצ ךָאד

 גנולקיווטנע ןופ עפוטש ערעכעה ַא ףיוא -- .ןעטערּפמַאל
 -ןיינ רעדָא סענויוו ,ןעטערּפמאל יד ןעהעטש ןעטעצנאל יד יוי

 ןעבָאה ןעטערּפמאל יד ךיוא .ןעפורעג ךיוא ןערעוו ייז יוװ ,ןעגיוא

 -ָאטָאנ א זיולב ןעבָאה ייז ,ןייב-ןעקור ןעטלעקיווטנע ןייק טינ ךָאנ

 םעד טימ ךיז טנידנע עכלעוו ,ענורטס עגידעקשמָארכ ַא ,דרָאכ

 -יטש ַא ךיז ןיא טלַאהטנע רעכלעוו ,ןעברַאשיּפָאק ןעגידעקשמָארכ

 -ערּפמאל יד ,ןעטַאדרָאכ יד וצ ,ָאזלַא ,ןערעהעג ייז ,ךרַאמ לעק
 ןייק טינ רעבָא ןעבָאה ייז ,ץרַאה ַא ןוא ןעגיוא ךיוא ןעבָאה ןעט

 יו ,ןערעדעפ-סולפ-ךיוב ןייק םינ ךיוא ןוא ןערעדעפ-סולפ ןעטייז

 -יטש ןערעדעפ-סולפ עגיזָאד יד עכלעוו ףיוא רענייב יד טינ ךיוא

 רעייז .ןעקור ן'פיוא ןערעדעפ-סולפ זיולב ןעבָאה ייז ,ךיז ןעצ

 -גיוז א ןופ דנע רעד יו ןהעזסיוא סָאד טָאה ןוא ךילדנור זיא ?יומ

 -ָאה ןוא רעּפרעק רעייז ןיא רענייב ןייק טינ ןעבָאה ייז .ךיולש

 .רעפרעק רעייז ףיוא ןעּפוש ןייק טינ ןעב



 .לעטיּפַָאק רעטנהעצכעז

 -- .ןעטערּפמאל יד -- .שיפ-טעצנַאל יוד -- .שיפ ןופ גנולייטנייא וד

 יד -- .שיפירענייב יד -- .שיפ"רעצנאפ יד -- .שיפ'דנילב רער

 "וא ענעדעישראפ -- .שיפ-גנעל וד -- .שיפ ןעטעלעקס עקשמָארכ

 -קיווטנע ןוא גנורעּפכורפ יד --- .שיפ ןופ םישוח יד -- .שיפ ןעט

 .ןעלטימ-ספּפמאק ןוא ץוש -- .שיפ ןופ גנול

 .שיפ יר

 טלייטעגנייא ןענעק שיפ יד --- .שיפ יד ןופ גנולייטנייא יד
 עכלעוו ,םינימ עגירעדינ יד (1 :ןעסַאלק טּפיױה ףניפ ןיא ןערעוו
 רָאנ ,ןייב-ךןעקור ןעטלעקיווטנע גידנעטשלָאפ ןייק טינ ךָאנ ןעבָאה
 -נַא ,(םידָאּפ ןעגידעקשמָארכ ַא) דרָאכָאטָאנ ַא זיולב ןעבָאה ייז
 יד ייב ?ַאפ רעד ןזיא סָאד יו ,ןייב-ןעקור ןע'תמא ןַא טָאטש

 -לעוו ,שיפייַאה יד (2 ; שיפ-דנילב ןוא ןעטערּפמאל ,שיפ-טעצנַאל
 ,טלעקיוטנע קרַאטש רהעז ךילרעּפרעק ןײמעגלַא ןיא ןענייז עכ

 -עקס רעצנַאג רעייז .טרענייברַאפ טינ זיא טעלעקס רעייז רעבָא

 םעד ייב לַאפ רעד זיא סָאד יוװ ,עקשמָארכ ןופ טהעטשַאב טעל
 שיפ-ןעכָאר ,שיפ-געז ,שיפ-דנוה ,(קרַאש) שיפייַאה ןעכילנהעוועג
 רעייז ףיוא ןעּפוש ןייק טינ ךיוא ןעבָאה שיפ עניזָאד יד .וו .ז .א

 רעייז ,ןעדיאָאנָאנ רעדָא ,שיפ עטרעצנַאּפעג יד (3 ;רעּפרעק

 -ייז עכלעוו ןוא ןעּפוש-רעצנַאּפ עטרַאה טימ טקעדַאב זיא רעּפרעק
 -רעטס) שיפ-רעטש יד יוװ ,עילַאמע רעטרַאה ַא טימ ןעגױצַאב ןענ
 -נַאמ .וװ .ז .א טכעה-ןרָאה רענַאקירעמַא ,(ןעשזדריוטס ,ןעדַאל

 ,שיפ-רענייב יד (4 ; טעלעקס ןעגידעקשמָארכ ַא ןעבָאה ייז ןופ עכ
 יװ ,טעלעקס-רענייב ַא ןעבָאה עכלעוו ,שיפ ענעדיישראפ עלַא יד

 עכלעוו וצ ,שיפ-ןעגנול יד (8 ;.וװ .זא .א סקַאל ,טכעה ,סנוקָא
 טָאה רעכנעּפ רעד עכלעוו ייב ,שיפ םינימ ענינייא ןעגנַאלַאב סע
 טימ ןענעק ייז ןוא ןַאנרָא ןעכילנהע-גנול ַא ןיא טלעקיווטנע ךיז

 .רעסַאװ ןיא טינ ןענייז .ייז ןעוו ,ןעמעטָא םהיא
 יר ןענייז שיפ ןימ רעטסגירדינ רעד -- .שיפ-טעצנַאל יד

 לָאצ ןעבלַאה ַא ןופ ןעשינעפעשַאב עניילק ןענייז ייז ."ןעטעצנַאל,
 יעל ןוא ןָאלרילָאק ןוא גיטכיזכרוד ןענייז ייז ,גנעל יד ?ָאצ רעיפ זיב

 א טאטשנא  .םימי עמירַאװ יד ןופ דנורג ןעגידמַאז םעד ןיא ןעב
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 .א ,ןענַאגרָא-סלהיפעג ,םעטסיס ןעוורענ ןעטגייווצרַאפ ַא ,(ענורטס
 ןוא ץַאלּפ ןעטמיטשַאב ַא ףיוא ךיז ןעצעזַאב ייז רעבָא יו .וװ .ז
 "כיוו ערעייז ןערילרַאפ וצ ןָא ייֵז ןעגנַאפ ,םהיא וצ ךיז ןעטפעהַאב
 .-ָאטָאנ רעד ,קע רעד ייז ייב טדניוושרַאפ סע ,ןענַאגרָא עטסגיט

 -סלהיפעג ערעייז ,ןעוורענ ערעייז ןופ לייט רעטסערג רעד ,דרָאכ
 -קַאז רעכילגעווַאבנוא ןַא ייז ייב ךיז טלעקיווטנע סע ןוא ןענַאגרָא
 -ביוו יד ןעדנואוושראפ ןענייז סע ןעכלעוו ןיא רעּפרעק רעגימרעפ
 .תויח ןייב-ןעקור יד ןופ םינמס עטסגיט

 .רעצירּפש-םי ַא -- .180 גנונכייצ

 -ַאקינוט רעדָא רעצירּפש-םי יד ןופ ןעגנוטַאנ עטסיימ יד ייב

 ןענַאנרָא-סטכעלשעג עכילבייוו ןוא עכילשנעמ יד ךיז ןעניפעג ןעט

 ךרוד עכנַאמ ייב רָאפ טמוק גנורהעמרַאפ יד .םודיווידניא ןייא ןיא

 ,ןעגנוסקַאװסױרַא עכילנהע-ךןעּפסָאנק ךרוד ערעדנַא ייב ןוא רעייא

 -אב ןענייז עכלעוו ,ןעָאזַאטעמ עכנַאמ ייב לַאפ רעד זיא סָאד יװ

 יד רָאפ טמוק סעיצעּפס ערעדנַא ייב .רעהירפ ןערָאװעג ןעבירש

 טרעוו רוד רעיינ רעד :ןפוא ןעדנעגלָאפ םעד ףיוא גנורהעמרַאפ

 טסקַאו רע ןעוו רעבָא ,ןעּפסָאנק ןופ עמרָאפ רעד ןיא ןערָאבעג

 רע טריצודָארּפ ,גנורהעמרַאפ ןופ טייצ ןייז טמוק סע ןוא סיוא

 רעיינ רעד .רוד רעיינ ַא סױרַא טמוק סע עכלעוו ןופ ,רעייא

 ,ןרעטלע ענייז וצ ךילנהע טינ רעבָא זיא רוד רענעמוקעגפורַא
 טינ זיא ,סע טסייה ,דניק סָאד ,ןרעטלע סנערעטלע ענייז וצ רָאנ

 סע טהעג ױזַא ןוא .ןעבָאב רעד וצ רָאנ ןעמַאמ רעד וצ ךילנהע

 .רדסכ
; 



 : אשת 7 יה

 24 ןעטַארבעטרעוװ רעדָא ןעטַאדרָאכ

 רעביא ןעהעג גנולקיווטנע ןייז ןיא רוד םעיינ םעד ןופ רעטקאר
 .תורוד ענידרעטייוו יד וצ השוריב

 -ייז ןעטַאדרָאכ יד ןופ ןעשינעפעשַאב סַאלק רעטסגירדינ רעד

 -ורעג ןערעוו ייז יו ,ןעטאקינוט רעדָא ,"רעצירּפש-םי, יד ןענ
 רעכלעוו ,ןעמָאנ ןעשינָאלָאָאז ןעכילטפַאשנעסיװ רעייז טימ ןעפ

 ,(עליה-לעטנַאמ ַא) "אקינוט , טרָאװ ןעשינײטַאל םעד ןופ טמוק
 רעצירּפש-םי יד ךיז ףיוא ןעבָאה ייז סָאװ ,קעדוצ רעייז בעילוצ
 ,םימי ענעדיישרַאפ ןופ סענערב יד ייב טײרּפשרַאפ רהעז ןענייז
 -עּפס ענעדיישרַאפ הייר עצנַאנ ַא ייז ןעשיווצ ןעריטסיזקע סע ןוא

 סיוא ןעהעז ערעדנַא .ןעמרָאפ ענעדיישרַאפ ןעבָאה עכלעוו ,סעיצ
 סיוא ןעהעז ערעדנַא ,"סענרַאב-םי , ייז טפור ןעמ ןוא סענרַאב יו

 עבנַאמ .וװ .ז .א "סעקיסרעּפ-םי , ייז טפור ןעמ ןוא ,סעקיסרעּפ יו
 דנערהעוו ,זייווגיצנייא ,טרעדנוזענּפָא ןעבעל ןעטַאקינוט יד ןופ

 -נַא יד טימ ענייא ןעסקַאוװעגפיונוצ ,סעינָאלָאק ןיא ןעבעל ערעדנַא

 "כרוד רעדיוו ןעבָאה ייז ןופ ערעדנַא .ךעלנייווצ טימ יוװ ערעד

 .דייווגניא רעייז ןעסיוא ןופ ןהעז ןעק ןעמ זַא ,סרעּפרעק עניטכיז

 -עשַאב רעסַאװ עשיטסירעטקאראכ ןענייז "רעצירּפש-םי, יד

 -ַאקירעמַא יד ייב ןעסַאמ עסיורג ןיא ךיז ןעניפעג ייז .ןעשינעפ

 זיא ןוא קאז ַא וצ ךילנהע זיא רעּפרעק רעייז .ןעגערב םי רענ

 וצ רעדָא ןעזלעפ ַא וצ טפעהַאב םענייז דנע ןייא טימ סנעטסיימ

 -יפעג רעּפרעק ןייז ןופ דנע ןערעדנא םעד ןיא .לעשומ ןעסיורג ַא

 רעגידנעטשַאב ַא טפיול סע עכלעוו ךרוד ,ןעגנונפע ייווצ ךיז ןענ

 ,ןעפירגעגנָא רעדָא טרעטשעג ןערעוו ייז ןעוו .םָארטש-רעסַאװ

 ייווצ עגיזָאד יד ןופ רעסַאװ סָאד ןעסיױטשוצסיורַא ןָא ייז ןעננאפ

 -רעד .,רעצירּפש ַא ןופ יו טפארק רעדנעטיידַאב ַא טימ ןעגנונפע

 -סיוא ןערעוו ייז ןעוו ,"רעצירּפש םי, ןעמאנ רעייז טמוק ןופ

 ,עטלעקיוטנע טינ ךָאנ ,עגנוי וצ ךילנהע ייז ןענייז טהירבעגנ

 ייז ןוא ,לעקע ןַא טימ לעכייב קיד ַא ןעבָאה עכלעוו ,ךעלשערפ

 רעבָא דלַאב .רעסַאװ ןיא יירפ ןעדנוטש עכילטע םורַא ןעמיווש

 ןוא ךיז ןעצעזַאב ייז ואוו ,ץַאלּפ ןעדנעסַאּפ ַא סיוא ךיז ייז ןעכוז

 ךיז ןעצעזַאב ייז יו .ןעבעל ןעצנַאג רעייז ןעטרָאד ןעביילב

 -עגעד רעייז ןָא ךיז טגנאפ ,ץַאלּפ ןעגידנעטשַאב רעייז ףיוא רָאנ

 עפוטש ערעגירדינ ַא ףיוא ּפָארַא ןעקניז ייז ,טסייה סָאד ,עיצַארענ

 ןַא ייז ןעבָאה ייא ןופ סױרַא ןעמוק ייז ןעוו .גנולקיווטנע ןופ

 -ןעקור ַא) דרָאכָאטַאנ ַא ןעבָאה ייז .םזינַאנרֶא ןעטלעקיווטנע
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 זַא ,רעשרָאפ-רוטַאנ עטסיימ יד ןופ ןעמונעגנָא טרעוו סע

 -טפַאשניימעג ןופ ּפִא ןעמַאטש תויח-לעבריוו ענעדיישראפ עלַא יד

 טאהעג טָאה סָאװ סינעפעשַאב רעטשרע רעד ןופ ,ןערעטלע עכיל

 -ּפער ,ןעיביפמא ,שיפ םינימ עלַא זַא ,טסייה סע .ןייב-ןעקור ַא

 -ניימעג םעד עֶלַא ןעבָאה עכלעוו ,תויח-גיוז ןוא ןעלגיופ ,ןעליט

 סױרַא ןעמוק ,ןייב-ןעקור ַא ןעציזַאב ייז סָאװ ,ןמיס ןעכילטפַאש

 רעכלעוו ייב ,עטשרע יד ןעוועג זיא עכלעוו ,שינעפעשַאב ןייא ןופ

 רעד ןופ רעדניק-סדניק יד .ןייב-ןעקור ַא טלעקיווטנע ךיז טָאה סע

 ךס ַא ןופ ךשמ ַא ןיא ןעבָאה היח-לעבריוו רעטשרע רעניזַאד

 -נידַאב ןוא ןעדנעטשמוא ענעדישרַאפ רעטנוא גידנעבעל ,תורוד

 סנרעטלע רעייז ןופ ןעכיײװּפָא זייווכעלסיב ןעגנַאפעגנָא ,ןעגנוג

 .ץנעטסיזקע רעייז ןופ ןעגנוגנידַאב יד וצ ןעסַאּפוצוצ ךיז ידכ ,ּפיט

 רעד טימ ןענייז רעבָא ןעגנורעדנע עזייוונעפוטש עניזָאד יד ךרוד

 -נוא עכלעוו ,ןעסינעפעשַאב ןעּפיט עיינ ןערָאװעג ןעפַאשעג טייצ

 גידנעקוק טינ ,ערעדנַא יד ןופ ענייא קרַאטש רהעז ךיז ןעדיישרעט

 .גנומַאטשּפָא רעכילטפַאשניימעג רעייז ףיוא

 יד יו ױזַא .רעטייו טירש ַא ךָאנ ןעכַאמס טציא ןעק ןעמ

 -עגנָא טרעוו סע יװ ,ּפָא ןעמַאטש תויח-לעבריוו ענעדיישראפ עלַא

 וצ עטשרע יד ןעוועג זיא עכלעוו ,שינעפעשַאב ןייא ןופ ,ןעמונ

 -עשַאב עלַא זַא ,ןעמעננָא ךיוא ןעמ ןעק ןַאד ,ןייב-ןעקור ַא ןעגירק

 -ַאב-רוא ןייא ןופ טלעקיווטנע ךיז ןעבָאה טּפיוהרעביא ןעשינעפ

 שינעפעשַאב עגידעבעל עטשרע יד ןעוועג זיא עכלעוו ,שינעפעש

 -נייא עטסכאפנייא יד ןייז טזומעג טָאה סָאד .טלעוו רעד ןיא

 -ָאה ןערהָאי ןענָאילימ ןופ ךשמ ַא ןיא סָאװ שינעפעשַאב ענילעצ

 ןעדנעטשמוא ענעדישראפ יד רעטנוא ,רעדניק-סדניק ערהיא ןעג

 -סיב ךיז ,ןעבעל וצ ןעמוקעגסיוא זיא ייז סָאװ ,ןעגנוגנידַאב ןוא

 -רַאפ טלעקיווטנע ייז ןופ ךיז ןעבָאה סע זיב טרעדנעעג זייווכעל

 טינ וליפַא טציא ןעבָאה עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב ןעּפיט ענעדיש

 ,טייקכיילג עגיצנייא יד .ערעדנא יד וצ ענייא טייקכילנהע ןייז

 -קיווטנע רעייז ןופ גנאפנא רעד זיא ,ןעבילבעג ןיא ייז ייב סָאװ

 .עלעצ ןייא ןופ ןעלקיווטנע ןַא ךיז ןעננאפ עֶלַא .גנול
 ַא סָאװ ,רעטקאראכ ןוא יובעג ןיא ןעטייהנעדישרַאפ יד

 -טנע רהיא ןופ ערָאירעּפ רעד ןיא ןענואוועג טָאה שינעפעשַאב

 -נורעדנע יד ןוא ,רעדניק ערהיא וצ השוריב רעביא ןעהעג ,גנולקיוו

 ."אכ םעד ןיא ןוא יובעג םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז עכלעוו ,ןעג
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 .שיפ ַא ,ערדנַאמַאלַאס ַא ,עכַאּפערעשט ַא ,ןהוה ַא ,קילָארק ַא
 -ָאירבמע רעייז ןיא תויח לעבריוו ענעדיישראפ --- .199 גנונכייצ

 רעייז טגויצ ,1 .גנולקיווטנע רעגידרעטייו ןוא דנַאטשוצ ןעשיגָאל
 ;דנַאטשוצ ןעשיגָאלָאירבמע ןעהירפ רעייז ןיא טייקכילנהע עסיורג
 .דנַאטשוצ ןערעטעּפש ַא ךַאנ ןוא ,111 ;דנַאטשוצ ןערעטעּפש ַא ןוא ,1
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 "ושז ,ןעגנילרעטעמש עַלַא ,?עיּפשייב ַא ךרוד ןערעוו טכַאמענ
 -קעזניא עּפורג רעד וצ ןעגנַאלַאב ןעקירעשייה ןוא ןענעילפ ,סעק
 ןיא ערעדנַא יד ןופ ענייא ןעדיישרַאפ רעבָא ןענייז ייז .,ןעט
 זיולב ןעבָאה ייז .יובעג רעּפרעק רעייז ןיא ןוא ןהעזסיוא רעייז
 בעילוצ ,םינמס עכילטפַאשניימעג עשיטסירעטקַארַאכ עסיוועג

 רעד ןיא ,עּפורג ןייא ןיא טלעטשענפיונוצ ייז טָאה ןעמ עכלעוו

 עסיורג עטייוצ א ןעמענ טציא ריִמָאל .עּפורג ןעטקעזניא

 ,שיפ יד ןעגנַאלַאב סע עכלעוו וצ ,ןעטַארבעטרעװ יד ,עּפורג-תויח

 ןענייז עכלעוו ,תויח-ניוז ןוא ןעלניופ ,ןעליטּפער ,ןעביפמַא

 ןעבָאה ייז רָאנ ,ןעדיישרַאפ קרַאטש רהעז ערעדנַא יד ןופ ענייא
 -ָאטָאנ םעד רעדָא ןייב-ןעקור םעד -- ןמספ ןעכילטפַאשניימעג ַא

 -ַאב ןעמ ןעוו .עּפורג ןייא ןיא ןעמעלַא ייז טגניירב סָאװ ,דרָאכ
 ןופ ןוא ןעטקעזניא יד ןופ םענייא ןופ גנולקיווטנע יד טכַארט
 יד זַא ,ןעקרעמַאב ןעמ טעװ ,תויח-לעבריו יד ןופ םענייא

 ןיא ןעזיײװסױרַא ךיז טעװ ייז ןעשיווצ ןעטייהנעדיישרַאפ עטשרע
 -ניא ייווצ ןעשיווצ יו ,גנולקיווטנע ןופ עפוטש רעגידרעהירפ ַא
 -יווצ יוװ רעדָא ,גנילרעטעמש א ןוא קושז ַא ,ןעגָאז רימָאל ,ןעטקעז

 .לשמל ,קילָארק ַא ןוא ןהוה ַא יו ,תויח-לעבריוו ייווצ ןעש

 ,ערדנַאמַאלַאס ַא ,שיפ ַא ןופ סָאירבמע יד טכיילנרַאפ ןעמ ןעוו

 ךיז טימ ןעלעטש עכלעוו ,קילָארק ַא ןוא לעניופ ַא ,עכַאּפערעשט ַא

 ןעמ טעװ ,תויח-לעבריו יד ןופ ןעסַאלק-טּפיוה ףניפ יד רָאפ

 ייז ןענייז גנולקיווטנע רעייז ןופ גנַאפנָא םעד ןיא זַא ,ןעקרעמַאב
 -סירעטקַארַאכ יד טינ ייז ןיא טקרעמַאב ןעמ .ךיילנ עלַא טעמב

 .היח-ניוז ַא ןופ רעדָא ףוע ןַא ןופ ,שיפ ַא ןופ םינמס עשיט
 יד ןופ ןעדיישרעטנוא טכייל ייז ןופ עדעי ךָאד רעבָא ןעק ןעמ

 עכלעוו ,קסולָאמ רעדָא םרָאװ ַא ןופ ,טקעזניא ןַא ןופ סָאירבמע
 ַא ןיא .גנולקיווטנע ןופ עפוטש רעניבלעזרעד ןיא ךיז ןעניפעג

 -נוא טכייל ןיוש ןעמ ןעק גנולקיווטנע ןופ עפוטש עגידרעטייוו

 ,לעניופ ַא ןופ ןוא שיפ א ןופ ָאירבמע רעד ןעשיווצ ןעדיישרעט

 יר ןעשיווצ ןעדיישרעטנוא וצ רעווש ץלַא ךָאנ זיא סע רעבָא

 סָאירבמע יד ןעשיווצ ןוא עכַאּפערעש ַא ןוא ןהוה ט ןופ סָאירבמע
 ,ןהעטשרַאפ ןוֿפרעד ןעק ןעמ ערדנַאמַאלַאס ַא ןופ ןוא שיפ ַא ןופ
 טימ טפַאש'הבורק ערעטנעהענ ַא ןיא טהעטש עכַאּפערעשט ַא זַא
 ַא ןיא טהעטש ערדנַאמַאלַאס ַא זַא ןוא ,שיפ ַא טימ יו לעגיופ ַא

 .עכַאּפערעשט ַא טימס יו ,שיפ ַא טימ טפַאש'הבורק רערעטנעהענ
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 סע עכלעוו ןעבָאה ייז ביוא .טעלעקס ןעכילרעניא ןייק טינ ןעב

 ,רעּפרעק םעד ףיוא ,גינעווסיוא ייז ייב ייז ןענייז ,ןעטעלעקס זיא

 יר ןוא ןעדָאּפָאהטרָא יד ,ןעלַארָאק יד יוװ ,רעּפרעק ןיא טינ רעבָא
 .לשמל ,ןעמרערדָאניכע

 ןופ רעמיא טמוק תויח-לעבריו יד ןופ גנורהעמרַאפ יד
 יד ןופ ןעמרָאפ ערעגירעדינ עטסיימ יד .גנורָאּפ עכילטכעלשעג

 ךיז ןעלקיוטנע סע עכלעוו ןופ ,רעייא ןעגעל תויח-לעבריוו
 רעּפרעק רעייז ןיא רעייא ערעייז ןעטלַאה עכנַאמ .רעדניק ערעייז

 יד ןופ םינימ ערעכעה יד .טהירבעגסיוא ןערעוו ייז זיב גנַאל ױזַא
 0 .רעדניק עגידעבעל ןערעבעג תויח-לעבריוו

 -עפעשאב עֶלַא יד -- .ןעטייהנעדיישרַאפ סגנולקיווטנע
 -טּפיוה עסיורג ייווצ יד ןיא טלייטעננייא ןערעוו עכלעוו ,ןעשינ
 טייוו יוװ ,ןעטַארבעטרעװ יד ןוא ןעטַארבעטרעוװניא יד --- ןעּפורג
 ייז ןענייז ,ערעדנַא יד ןופ ענייא ןעדיישרַאפ ןייז טינ ןעלָאז ייז
 ,קושז ַא ,קסולָאמ ַא .ךיילג גנולקיווטנע-סגנַאפנָא רעייז ןיא ךָאד

 גנַאפנָא םעד ןיא ךיילנ עלַא ןענייז ,.וו .זַא .א בייל א ,ןהוה ַא
 טהעטשַאב ייז ןופ ןעדעי ןופ רעּפרעק רעד .גנולקיווטנע רעייז ןופ
 ךיילנ רַאנָאז ןענייז ייז .עלעצ רענלעצנייא ןַא ןופ גנַאפנָא ןיא
 רעהירפ רעייז ןופ ןעפוטש עגידרעטעּפש יד ןיא ךיילג טעמכ רעדָא

 -העמ םעדכאנ ,עלעצ ענלעצנייא יד זיא טשרעוצ .גנולקיווטנע

 סָאװ ,זָאלב רעטסוּפ ַא םעדכָאנ ןוא ,ןעלעצ ענעדיישראפ ןוא ערער
 .ןעלעצ עכיילג ןופ טכיש א ןופ טהעטשַאב טיוה ןייז
 גנולקיווטנע רעגידרעטייוו רעד ןופ ףיולרַאפ םעד ןיא ,רעבָא דלַאב

 -יישרעטנוא יד ןעזיײװאוצסיױרַא ןָא ךיז ןעגנַאפ ,ָאירבמע רעד ןופ

 ץלַא ,טצעזעגטרָאפ טרעוו גנולקיווטנע יד רעטייוו סָאװ ןוא .ןעד

 -עפעשַאב עֶלַא זַא ,טסייה סע .דיישרעטנוא רעד טרעוו רעסערג

 ןיא ,רעבָא ,זייווכעלסיב .ךיילג גנולקיווטנע רעייז ןָא ןעננַאפ ןעשינ

 ענייא ןעדיישראפ ייז ןערעוו גנולקיווטנע רעייז ןופ ףיולרַאפ םעד

 .ערעדנַא יד ןופ

 -נעדיישרַאפ עטשרע יד סָאװ ,סע זיא שיטסירעטקַארַאכ ןוא
 -עפעשַאב ענעדיישרַאפ יד ייב סױרַא ךיז ןעזייוו עכלעוו ,ןעטייה

 ןערעוו ,גנולקיווטנע רעייז ןופ ןעפוטש עגידרעטייוו יד ןיא ןעשינ
 וצ ןעגנַאלַאב עכלעוו ,ענינעי יד ייב רעטעּפש ל?עיפ טקרעמַאב

 ןעגנַאלַאב עכלעוו ,יר ייב יװ ,עּפורנ ןייא וצ רעדָא סַאלק ןייא
 רָאלק רעסעב ןעק סָאד .,ןעּפורג רעדָא ןעסַאלק ענעדיישרַאפ וצ
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 רייוועגניא רעד ואוו ,רעּפרעק ןופ ?לח םעניײמעגנלַא םעד ןופ ןעסָאלש

 .ךיז טניפעג

 ןעשינעפעשַאב יד) ןעטַארבעטרעװניא עלַא ןופ רעּפרעק רעד
 רהָאר רענלעצנייא ןַא סלַא ןערעוו טכַארטַאב ןעק (ןייב-ןעקור ןהֶא
 -רֶא עכילרעניא עלַא ךיז ןעניפענ סע ןעכלעוו ןיא ,לַאנַאק רעדָא

 רעד .םעטסיס-ןעוורענ םעד זיב לַאנַאקיזייּפש םעד ןופ ,ןענַאג

 רעדָא םיללח ייווצ טלַאהטנע רעבָא ןעטַארבעטרעוװ יד ןופ רעּפרעק

 .ןערעדנַא םעד ןופ רענייא טלײטענּפָא ןענייז עכלעוו ,ןעלַאנַאק

 -ןעוורענ םעד ןופ ןעלייט עטסגיטכיוו יד ךיז ןעניפעג םענייא  ןיא

 -רַאפ סָאד ךיז ןעניפענ ןערעדנַא םעד ןיא דנערהעוו ,םעטסיס

 ןיא .ןענַאגרָא סגָאיצַאלוקריצ-טולב יד ןוא םעטסיס-סגנואייד
 ריוא ,תמא ,ןענייז ,ךיז טניפעג דייוועגניא רעד ואוו ,ללח םעד

 ,לייט רעטסגיטכיוו רעד רעבָא ,םעטסיסדןעוורענ ןופ ןעלייט ןַארַאּפ

 -ַאב ַא ןיא ןעסָאלשעגּפָא זיא םעטסיס-ןעוורענ ןופ רעטנעצ רעד
 .ללח ןערעדנוז

 ,ויא תויח:לעבריו יד ןופ טייקכילמיטנעגייא רעדנַאנַא
 ךיז טלעקיווטנע ןעבעל רעייז ןופ רָאירעּפ סגנַאפנָא םעד ןיא סָאוװ
 סע ואוו ,?לח םעד ןופ לעטנעו ןעטשרעטנוא םעד ןיא ייז ייב

 "רַאפ סָאװ ,ענורטס עכילכייוו ַאזַא ,ךרַאמ-ןעקור רעד ךיז טניפעג

 ענורטס עניזָאד יד .ןעדנע עדייב ןופ זייווכעלסיב ךיז טציּפש
 "ור) "סילַאסרָאד ָאדרָאכ , רעדָא "דרָאכָאטָאנ, ןעפורעגנָא טרעוו
 רעד טביילב תויח-לעבריו יד ןופ עכנַאמ ייב .(ענורטס ןעק
 וליפַא ןערעוו ייז ןעו דנַאטשוצ ןעגיבלעזמעד ןיא דרָאכָאטָאנ

 .ןייב-ןעקור א ןופ ץַאלּפ םעד ייז ייב טמהענרַאפ רע ןוא רעטלע
 פעבריוו יד עכלעוו טימ ,"ןעטַאדרַאכ , ןעמָאנ רעד טמוק םעד ןופ

 טרעװו רעבָא עלעפ עטסיימס יד ןיא .טנעכייצַאב ןערעוו תויח

 "יווטנע סָאװ ,ןייבךעקור םעד ךרוד ןעטיברַאפ דרָאכָאטַאנ רעד

 .רעטלע ןערעוו תויח-לעבריוו יד ןעוו ,ךיז טלעק
 ,ךעלדנייב הייר ַא ןופ סנעטסיימ טהעטשַאב ןייב-ןעקור רעד

 ךעלעשיק ,ךילנהעוועג ,ךיז טניפעג ןעדנע ערעייז ןעשיווצ סָאװ
 ןוא ץוש סלַא טנעיד ןייב-ןעקור רעד .(לעּפרָאנק) עקשמָארכ ןופ
 .ךרַאמ-ןעקור םעד רַאפ עציטש

 ,טעלעקס רענייב ןעכילרעניא ןַא ןעבָאה תויח-?עבריוו יד

 עכלעוו ,ןעשינעפעשאב יד .ןעלוקסומ טימ טקעדַאב זיא רעכלעוו
 -ָאה ,ןעטַארבעטרעוװניא יד ,ןערָאװעג ןעבירשַאב טציא זיב ןענייז



 .לעטיּפַאק רעטנהעצפופ

 -נעדעישראפ-סגנולקיווטנע -- .תויח-לעבריוו יד ןופ םינמס טּפיוה יד

 גנאפנָא םעד ןיא ןעשינעפעשאב עלא ןופ טייהכיילג יד -- .ןעטייה

 --- .תויח-לעבריוו יד ןופ גנומַאטשּפָא יד --- .גנולקיווטנע רעייז ןופ

 .רעצירּפש-םי רעדא ןעטאקינוט יד

 - (תויח:לעבריווו ןעטַארבעטרעװ רעדָא ןעטַאדרָאכ
 ןערעו ןעשינעפעשַאב ענידעבעל עלַא -- .םינמס טּפוה

 ןעטַארבעטרעוװו : ןעּפורג-טּפיוה עסיורג ייווצ ןיא טלייטעגנייא

 ַא ןהֶא תויח) ןעטַארבעטרעוװניא ןוא (ןייבנעקור ַא טימ תויח)
 טציא ןיב ןענייז עכלעוו ,ןעשינעפעשאב עלַא יד  ,(ןייבנעקור
 ןופ ענייק ,ןעטַארבעטרעוװניא יד וצ ןערעהעג ,ןערָאװעג ןעבירשַאב

 םינימ ענעדיישרַאפ יד .הרדשה טוח רעדָא ןייבנעקור ַא טָאה ייז

 -ענ ,ןערעוו ןעבירשַאב רעטייוו ָאד ןעלעוו עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב

 .תויח-לעבריוו רעדָא ,ןעטַארבעטרעװ עּפורג רעד ֹוצ עֶלַא ןערעה

 ,ןייבנעקור ַא ןעבָאה ייז ןופ עלַא טעמכ סָאװ ,זיא ןמס-טּפיוה רעייז

 | .ןייב-?עבריוו רעדָא
 -ּפִא רעניזָאד רעד רַאפ ןעמָאנ רעכילטפַאשנעסיוו רהעמ רעד

 ןיירַא טמהענ "ןעטַאדרָאכ , ןעמָאנ רעד .,"ןעטַאדרָאכ , זיא גנולייט !

 -נעטשלָאפ ןייק טינ ךָאנ ןעבָאה עכלעוו ,םיאורב י- ךיוא ךיז ןיא

 ַאזַא ,עדרָאכ ַא זיולב ןעבָאה ייז ,ןייב-ךןעקור ןעטלעקיווטנע ןעניד

 יד ןופ ?הָאצ יד .ןייב-ןעקור ַא טָאטשנַא ענורטכ עגידעקסמָארכ

 ןעלעוו רימ ןוא עסיורג ןייק טינ רעבָא זיא ןעשינעפעשַאב עניזָאד

 רַאפ ןעטַארבעטרעװ ןעמָאנ םעד טימ ןעצונַאב רהעמ רעבירעד ךיז

 .גנולײטּפָא רעניזָאד רעד

 עסיורג ףניפ ןיא טלייטעננייא ןערעוו ןעטַארבעטרעװ יד

 ןעבעל ןענעק עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב) ןעיביפמַא ,שיפ : ןעסַאלק

 ,(.ֹוו .ַא .א ןעלידָאקָארק ,שערפ יו ,השבי רעד ףיוא יא רעסַאװ ןיא יא
 .תויח-גיוז ןוא ןעלניופ ,ןעליטּפער

 ,זיא ןעטארבעטרעוו יד ןופ םינמס עטסניטכיוו יד ןופ ענייא

 ךרַאמיּפָאק רעד טסייה סָאד ,םעטסיס-ןעוורענ טּפיוה רעייז סָאװ

 -ט;ּפָא ןוא טרעדנוזענּפָא גידנעטשלָאפ זיא ךרַאמ-ןעקור רעד ןוא
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 ירד .ריִלָאק םעניורב-?עה רעדָא ןעכילהָארג-רעבליז ַא ןופ טקעזניא
 ןוא רָאה ,ץלעּפ ,ףָאטש-ןעלָאװ ,לָאװ ןיא רעייא ערהיא טנעל הבקג
 יד סױרַא רעייא יד ןופ ןעמוק טייצ ךָאו ַא ןיא .ןערעדעפ ןיא

 ןערעדעפ רעדָא ץלעּפ ,לָאװ יד ןעסע ןָא ןעגנאפ עכלעוו ,ןעורַאל
 םעד ןופ ךיז םורַא סיוא ייז ןעכַאמ ייברעד .ךיז ןעניפעג ייז ואוו
 ןופ ןהעזסיוא סָאד טָאה סָאװ ,?עדייש ַא ,ןעסע ייז סָאװ ,ףָאטש

 עװרַאל יד ןעוו .ןעפָא ןעטייז עדייב ןופ זיא רעכלעוו ,רעדניליצ ַא

 רהיא רַאפ טרעוו לעדייש-רעדניליצ רעד ןוא רעסערג סיוא טסקאוו
 ןיירַא םהיא ןיא טלעטש ןוא רעדנאנופ םהיא יז טלאּפש ,ןיילק וצ
 לעדייש םעד טָאה יז ןעכלעוו ןופ ,ףָאטש ןעבלעז םעד ןופ ןילק ַא
 טימ רעמיא לעדייש-רעדניליצ םעד טגָארט עװרַאל יד .טכאמענ

 ַא ןיא גנולדנאוורַאפ רהיא רָאפ ךיוא טמוק םהיא ןיא ןוא ךיז
 ,טָאמ ַא ןיא םעדכאנ ןוא עּפוּפ

 .טַאמ סקנופס רעד -- .128 גנונכייצ

 ?הָאצ יד זיא ןערָאװעג טקרעמַאב ןעביוא ןיוש זיא סע יו
 רעבָא ,עסיורג ץנַאנ ַא ןעטָאמ ןוא ןעגנילרעטעמש ןופ סעיצעּפס

 ,ןהעזסיוא רעייז ןיא דעישרעטנוא רעד ןייז טינ לָאז סע סיורג יו
 ייז ןענייז ןערילָאק עלופטכארּפ ערעייז ןיא ןוא סיורג רעייז ןיא

 ןיא ןוא םזינַאגרָא רעייז ןופ יובעג םעד ןיא ךילנהע רהעז עֶלַא
 ךרוד ןעכַאמ ןעטָאמ ןוא ןעגנילרעטעמש עֶלַא .גנולקיווטנע רעייז

 ןופ עלַא ,גנולקיווטנע רעייז ןיא עזָאפראמאטעמ ענידנעטשלָאפ ַא

 ןוא דנאטשוצ-ןעּפוּפ םעד ,דנאטשוצדןעוורַאל םעד ךרוד ןעכַאמ ייז
 -טנע ןופ ןעדָאירעּפ יירד עניזָאד יד ןיא ,דנאטשוצ אנאמיא םעד

 ,ןעגנורעדנע עהייר עצנַאנ ַא טקעזניא םעד ןיא רָאפ ןעמוק גנולקיוו
 "עי ןיא .םזינאגרָא ןייז ןיא ןוא ןהעזסיוא ןעכילרעסיוא ןייז ןיא
 ,ןעבעל טרא םעד וצ וצ ןענַאגרָא ענייז ךיז ןעסַאּפ דנאטשוצ ןעד
 .ןערהיפ ףרַאד רע סָאוװו
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 -רעטעמש עטסיימ יד ןופ ,םרעוו יד ,טסייה סָאד ,ןעװרַאל יד

 ןוא סנירג יד ןיא ןעדָאש ?עיפ רהעז ןעגניירב ןעטָאמ ןוא ןעגניל

 .רענטרעג טכורפ

 עכלעוו ,ןעטָאמ ןופ ןעװרַאל ןענייז ,לשמל ,םרעוו-לעּפע יד

 פערעכעב םעד ןיא רעדָא "?עניוא , םעד ןיא רעייא ערעייז ןעגעל
 זיא ?עּפע ןופ טיוה יד ואוו ,לעּפע ןופ לייט ןעטשרעביוא םעד ןופ
 טרעיוב ,ייא ןופ טהירבעגסיוא טרעוו סָאװ ,לעמירעוו סָאד .ךייוו
 טסענ ןייז ךיז טכאמ רע ואוו ,סערדַאי ענייז זיב לעּפע םעד ךרוד

 ,גנולרעטעמש רעגיט קע-ןעבלַאװש רעד --- .197 גנונכייצ

 םעד ןופ לַאנַאק ַא ךרוד ייברעד טרעיוב רע .,ךיז טלעקיווטנע ןֹוא

 טסיוטש רע ןעכלעוו ךרוד לעּפע ןופ טייז רעד וצ לעּפע ןופ ץרַאה

 ןופ ּפָארַא טלאפ לעּפע רעד ןעוו .זייּפש ןייז ןופ לַאפבָא יד סױרַא

 -רַאפ ,לאנאק ןופ גנונפע רעד ךרוד סױרַא םרָאװ רעד טכירק ,םיוב

 ןעּפוּפ ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ןָא ךיז טגנַאפ ןוא לעּפע םעד טזָאל

 א ןיא ,םהיא ןופ ךיז טלעקיווטנע סָאװ ,טָאמ רעד .דנאטשוצ

 ןענייז עטסרעדָאפ יד עכלעוו ןופ ,ןעלגילפ עניורב טימ רעניילק
 .עטשרעטניה יד יוװ רעלעקנוט

 -אש לעיפ ױזַא טכַאמ ןוא טסערפוצ סָאװ ,טָאמ-רעדיילק רעד

 רעניילק ַא זיא ,גרַאװצלעּפ ןיא ןוא רעכיּפעט ,רעדיילק ןיא ןעד .
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 -עלב רעבליומ יד טיטעּפַא סיורג טימ ןעסערפ ןוא םרעוו עסיורג

 : ,םידעפ-ןעדייז ליונק ַא טימ םורַא ךיז ייז ןעניּפש םעדכאנ .,רעט

 -ןעדייז יד .,ןעּפוּפ ןיא ךיז ןעלדנאווראפ ייז ואוו ,ןָאקָאק א טימ

 : יד .,דייז ןופ ןָאיצַאקירבַאפ רעד רַאפ טעװעדָאהעג ןערעוו םרעוו

 : ,םורַא ךיז ןעניּפש ייז עכלעוו טימ ,ןעליונק-םידעפ רעדָא ןענָאקָאק
 ! טבעוועג ייז ןופ טרעוו סע ןוא טיײברַאעב ןוא טלעקיװעגּפָא ןערעוו
 0 : .ףָאטש-ןערייז

 ; זיא טָאמ א ןופ רעדָא גנילרעטעמש ַא ןופ גנולקיווטנע יד
 םרעוו-טיורק יד ןופ םענייא טמהענ ןעמ ןעוו ,ןעגלָאפוצכָאנ טכייל

 א ,א  טָאמ ןעדייז ַא ןופ גנולקיווטנע יד -- .196 גנונכייצ
 רעד) עװרַאל יד ,ד ,ג ,ב ;טַאמ-ןעדייז רעטלעקיוװטנע גידנעטשלַאפ
 ; גנולקיוומנע ןייז ןופ ןעדנעטשוצ ענעדיישראפ ןיא (םרָאװ:-ןעדייז
 .טָאמ ןופ רעייא יד ,ח ;עּפוּפ יד ןוא ןָאקַאק"ןעדייז רעד ,ז ,ו ,ה

 ןעגנילרעטעמש ןופ ןעורַאל יד ןענייז עכלעוו ,םרעוו-טכורפ רעדָא
 עכילטע טימ ןָאלג ַא ןיא ןײרַא ייז טגעל ןעמ ןוא ןעטָאמ רעדָא

 טָאה ןעמ ןענַאװ ןופ ,טיורק רעד ןופ רעדָא רעמיוב יד ןופ רעטעלב
 ַא טימ ןעביוא ןופ ןעמ טקעדַאב זָאלג סָאד .,ןעמונעג םרָאװ םעד

 סע ידכ ,רעכעל עניילק עכילטע טכאמ ןעמ ןעכלעוו ןיא ,רעיּפַאּפ

 ןענלָאפכאנ ןאד ןעק ןעמ .זָאלג ןיא טפול ןעמוקניירא ןענעק לָאז
 טכאמ םרָאװ רעד עכלעוו ,(ןעגנורעדנע יד) ןעזָאפראמאטעמ יד
 .טָאמ ַא ןיא רעדָא גנילרעטעמש ַא ןיא ךיז טלעקיווטנע רע זיב ךרוד
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 ערענהעש סנעטסיימ ןעבָאה ןעגנילרעטעמש יד ןופ םירכז יד

 -עמש יד ןופ ןעבעל סָאד .תובקנ יד יװ ןערילָאק ערעטנוב ןוא

 ךיילג ןעבעל רעייז ךיז טגידנע סנעטסייס .ץרוק זיא ןעגנילרעט

 .גנורָאּפ רעכילטכעלשעג רעד ךָאנ

 יד יווװ ,גנולקיוטנע עכילנהע ןַא ךרוד ןעכַאמ ןעטָאמ יד

 -רעטעמש יד ןופ רעטנוא זיולב ךיז ןעדייש ייז .ןעגנילרעטעמש

 ןופ סילאסירק רעדָא עּפוּפ יד .דנאטשוצךןעּפוּפ רעייז ןיא ןעגניל

 ןעּפוּפ יד דנערהעוו ,גיטנַאק ןוא גידלעקניוו זיא גנילרעטעמש ַא

 ייב .טאלנ סנעטסיימ ןוא ךילדנור-גנאל ןענייז ןעטָאמ יד ןופ

 טימ םורַא ןעורַאל יד ךיז ןעניּפש ןעטָאמ יד ןופ סעיצעּפס עלעיפ

 מָאמ-טכיבַאה רעדָא טָאמ-ןעזעיר רעד -- .199 גנונכייצ
 יד ,ב ;עװרַאל יד ,א .(טריטסיזקע סָאװ ,טָאמ רעטסערג רעד)
 .(טָאט רעטלעקיווטנע לופ רעד} ַאגַאמֹיא יד ,1 ;עּפוּפ

 ךיז ןעלדנאווראפ ייז רעדייא סבעוװניּפש רעדָא םידעפ-דייז ליונק ַא

 ליונק-סבעווניּפש רעדָא םידעפ-ןעדייז רעגיזָאד רעד .ןעּפוּפ ןיא

 ןיא ןיוש זיא טָאמ רעד ןעװ .ןָאקָאק ןעפורעגנָא טרעוו

 טכירק ןוא ןָאקָאק םעד ןיא גנונפע ןַא רע טכאמ טלעקיווטנע ןעצנַאג

 ןערעו ןעדנוטש עכילטע ןופ ףױלרַאפ ַא ןיא ..סױרַא םהיא ןופ

 טהילפ רע ןוא סיוא ךיז ןעטיײרּפש ייז ,ןעקורט ןעלנילפ ענייז

 .קעװַא

 ןעגעל עכלעוו ,ןעטָאמ ןופ ןעוורַאל יד ןענייז םרעוו-ןעדייז יד = -

 ,ןעורַאל יד .רעמיוב רעבליומ ןיפ רעטעלב יד ףיוא רעייא ערעייז

 ןיא סיוא לענש ןעסקאוו רעייא עגיזָאד יד ןופ סױרַא ןעמוק עכלעוו
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 טגיטסעפַאב טשרעוצ .ןעבילקעגסיוא טָאה רע סָאװ ,דנאטשנעגענ

 טכאמ םעדכַאנ ןוא ,סיפ עטשרעטניה ענייז םידעפ-דייז יד טימ רע

 ױזַא טביילב ןוא רעּפרעק ןייז ןֹופ ןעטימ םעד רעביא ףיילש ַא רע

 ןייז ךיז ןופ ּפָארַא רע טפרַאװ ןַאד .ףױרַא ּפָאק ן'טימ ןעגנעה

 '4 ס י ר ק א ןיא רעדָא עּפוּפ ַא ןיא ךיז טלעדנאוורַאפ ןוא טיוה

 גנולקיווטנע רעד ןיא דנאטשוצ-ןעּפוּפ םעד טפור ןעמ יו ,ס י ?

 טָאה טקעזניא רעד סָאװ ,עמרָאּפ עיינ יד .ןעגנילרעטעמש יד ןופ

 -סיוא ןעגידרעהירפ ןייז וצ ךילנהע טינ ןעצנַאג ןיא זיא ,ןעמונעגנָא

 .גנילרעטעמש ַא ןופ גנולקיווטנע יד -- .194 גנונכייצ
 רעדָא עּפוּפ יד ,ב ;םרַאװ גנילרעטעמש רעדַא עוורַאל יד ,א
 םידָאפ-ןעדייז ַא טימ ןעדנובעגוצ ךיז טָאה יז יװ) סילַאסירק
 -טנע גידנעטשלַאפ רעד) ַאגַאמיא יד ,} ;(ץלָאה קיטש ַא ןָא
 .(גנילרעטעמש רעטלעקיוו

 םעד ןיא .שינעפעשַאב רעדנַא ץנַאג ַא יו סיוא טהעז רע .ןהעז

 ןעצנאג ןיא ןייז וצ טקעזניא רעד סיוא טהעז דנאטשוצ סילאסירק

 רע .ןעבעל ןופ ןערוּפש ןייק סױרַא טינ טגייצ רע ,זָאלסנעבעל

 סע זיב ,רעטניוו ןעצנאגנ םעד טּפָא ,ןעכָאװ עכילטע ױזַא טביילב

 -עמש ַא סױרַא טמוק סע ןוא עּפוּפ רעד ןופ ?עטייה סָאד טצאלּפ

 ןעלגילפ ענייז ןוא ךאווש ךָאנ רעבָא זיא רעּפרעק ןייז .גנילרעט

 -עוו רהעז רעבָא טרעיוד סע .טשטיינקענפיונוצ ןוא ןיילק ןענייז

 עלופ רעייז ןעמוקַאב ,סיוא ךיז ןעטיירּפש ןעלנילפ ענייז ןוא גינ

 .טלעקיווטנע גידנעטשלָאפ זיא גנילרעטעמש רעד ןוא סיורנ
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 -עננייא זיא ןעטָאמ ןוא ןעגנילרעטעמש יד ןופ ?יומ סָאד
 סָאװ ,לעביירט-ניוז ןעגנַאל ַאזַא ןעבָאה ייז .ןעגיוז םוצ טנעדרָא
 םעד טימ ךיז ןערהענ ייז .עלאריּפס ַא יו ףיונוצ ךיז טהערד

 -ניוז ןעגנאל רעייז טימ סיוא ןעגיוז ייז ןעכלעוו ,ןעמולב ןופ טפַאז
 .ךאלרעכעב-ןעמולב יד ןופ ןַאנרָא

 .ןעלגילפ ראֹּפ ייווצ ןעבָאה ןעטָאמ יד ןוא ןעגנילרעטעמש יד
 ,טינ ןעהילפ ייז ןעוו ,ןעלנילפ ערעייז ןעטלַאה ןעגנילרעטעמש יד
 רעביא טלעטשעגסיוא ןוא ערעדנא יד וצ ענייא טנעלענפיונוצ

 ,טײרּפשעגסיױא ןעלנילפ ערעייז ןעטלַאה ןעטָאמ יד .ןעקור רעייז

 .ןעהור ייז ןעוו
 א ןזיא ןעטָאמ ןוא ןעגנילרעטעמש יד ןופ גנולקיווטנע יד

 עלַא ךרוד ןעכַאמ ייז ,טסייה סָאד ,עשיזָאפרָאמַאטעמ גידנעטשלָאפ
 דנַאטשוצ אנאמיא םעד זיב דנַאטשוצזןעװרַאל םעד ןופ ןעגנורעדנע
 .ןעדעישרַאפ גידנעטשלָאפ דנאטשוצ ןעדעי ןיא ןענייז ןוא

 יד ףיוא סיוא טגעל הבקנ גנילרעטעמש יד סָאװ ,רעייא יד ןופ
 -לעזַא ,ןעװרַאל סױרַא ןעמוק ,ןעצנַאלפ רעדָא רעמיוב ןופ רעטעלב

 עכלעוו ,ּפעק עסיורג טימ ןערילָאק ענעדעישראפ ןופ ,םרעוו עכ
 עניזָאד יד .ןעננילרעטעמש וצ טינ טייקכילנהע םוש ןייק ןעבָאה
 -ייּפש ייז ןוא ןעסע םוצ ליומ ןעטלעקיווטנע טונג ַא ןעבָאה םרעוו
 ןערָאבעג ןענייז ייז ואוו ,רעמיוב יד ןופ רעטעלב יד טימ ךיז ןעז
 ,טיוה רעייז לָאמ עכילטע ןעטייב ןוא ?לענש ןעסקַאװ ייז .ןערָאװעג

 גידנעטייב .רעסערג ןערעוו ייז ןעוו ,ננע וצ ייז טרעוו עכלעוו -

 עטסיימ יד .ןערילָאק ערעייז טפָא ךיוא ייז ןעטייב טיוה. רעייז
 ןוא רענרעה ןעבָאה ערעדנא ,רָאה טימ ןעסקַאװַאב ןענייז ייז ןופ
 טֶא טהעז ןעמ ןעוו .ןעננוצרַאטשסױרַא ערעדנא ענעדעישרַאפ
 סייוו ןעמ ןוא ןעמרָאפ ענעדעישראפ ערעייז ןיא םרעוו עניזָאד יד
 ןיא ךרוד ןעכאמ ןעטקעזניא סָאװ ןעזָאפראמאטעמ יד ןענעוו טינ
 ןעלעוו ייז ןופ זַא ,ןעלַאפנייא טינ וליפַא סע ןעק ,גנולקיווטנע רעייז

 עלופטכארּפ ,עניברַאפ-לעיפ ,ענהעש עכלעזַא ןעלקיווטנע ךיז
 .ןעננילרעטעמש

 ,טסוניוא גנאפנא רעדָא ילוי עדנע רהעפעגנוא ,רעמוז עדנע

 -רַאל רעד .ןעּפוּפ ןיא ןעלדנאוורַאפ וצ ךיז ןָא ןעורַאל יד ןעגנַאפ

 ,לעגנעטש ַא ףיוא ץַאלּפ ןעטצישעג ַא סיוא ךיז טכוז םרָאװ-ןעוו
 ךיז טניּפש ןוא ,טערב עדנעהעטש ַא רעדָא ,םיוב ַא ןופ םַאטש ַא
 םעד וצ טגיטסעפַאב רע עכלעוו ,םידעפ-דייז עכילטע טימ םורַא
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 רעדנוזַאב א ןענייז ייז ,ןענעילפ עטלעקיווטנע ?ופ טייקכיל ;ריוו

 ,סקואוו םעניילק ןופ ןענעילפ טרַא
 -ניא יד ןוא עטסנעש יד -- .ןעטָאמ ןוא ןעננילרעמעמש

 יד ןוא ןעגנילרעטעמש יד ןענייז ןעטקעזניא עטסעטנאסעועט

 ,|ע רע טּפָא די ּפ ע ? עּפורג רעד וצ ןערעהעג ייז .ןעטָאמ

 עכלעוו ,ןעּפוש יד בעילוצ ,"עגידלעגילפ-ןעּפוש , טניימ סָאד סָאװ

 -וש יד ןעמ ןעק גיוא ןעטעקַאנ ן'טימ .ןעלגילפ ערעייז ןעקעדַאב
 ןעמ טהעז רעבָא זָאלנ-סננורעסערגרַאפ ןעטוג ַא טימ ,ןהעז טינ ןעּפ
 יד ןופ ןעלגילפ יד טקעדַאב סָאװ ביוטש רענילהעמ רעד יוװ ,רָאלק

 .ןעּפוש עניילק ןופ טהעטשַאב ןעטָאמ רעדָא ןעננילרעטעטש

 ןוא ןעגנילרעטעמש סעיצעּפס ענעדעישראפ יד ןופ ?הָאצ יד
 ןאראפ ןענייז סע זַא ,טנעבכער ןעמ .עסיורג רהעז ַא זיא ןעטָאמ

= 2 

 2 טי = = . קנעי =

 -וצ םימ גנילרעטעמש-גרעב רעד ,א -- .198 גנונכייצ
 לייט רעטרעסערגראפ קרַאטש ַא ,ב ;ןעלגילפ עטגיילעגפיונ
 .ןעּפוש יד ןהעז ןעק ןעמ ואוו ,לעגולפ גנילרעטעטש ַא ןופ

 -ראפ ןענייז ייז .סעיצעּפס ןעננילרעטעמש דנעזיוט 100 רעביא

 ןענייז סע .סיורנ רעייז ןיא ןוא ןעברַאפ ערעייז ןיא ןעדעיש

 םעד ןופ פָאד ,סיורג ױזַא ןענייז עכלעוו ,ןעגנילרעטעמש ןצרַאפ

 זיא לענילפ ןעטייווצ ןופ ץיּפש םעד זיב ?לענילפ ןייא ןופ ץיּפש

 עכלעזַא ןַארַאפ ןענייז סע ןוא ,(סעשטניא) לָאצ סקעז יו רהעמ

 .ןעגעילפ יו רענעלק ןענייז עכלעוו ,ןעגנילרעטעמש עניילק
 -וז ןיא ,גָאטייב ןעהילפמורַא ןעמ טהעז ןעננילרעטעמש יד

 ,טכאנרַאפ סנעטסיימ ךיז ןעזייװַאב ןעטָאמ יד דנערהעוו ,ןייש-ןענ

 -ייא ןאראפ ךיוא רעבָא ןענייז סע .טכאנייב רעדָא ,תושמשה-ןיב

 ןיא ,נָאטייב ךיוא םורַא ןעהילפ עכלעוו ,ןעטָאמ סעיצעּפס ענינ

 .ןייש-ןענוז ןעלופ
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 טנעקעג רע טלָאװ ,ןעגנירּפש וצ טפארק ַאזַא ןעבָאה לָאז שנעמ א

 .סופ טרעדנוה 19 ךרע ןַא ןופ גנורּפש ַא ןעכַאט

 טונ ַא .תויח ןופ ןעלעפ יד ןיא ךילנהעוועג ןעבעל יילפ יד
 .הריד עמעװקַאב ַא רהעז יילפ רַאפ זיא דנוה ַא ןופ ?עפ עגילָאוו

 -יילק ןיא רעביא ךיז ייז ןעביילק תויח יד ןופ ןעלעפ יד ןופ ןוא

 .ןעשנעמ ןופ דנאוועגטעב ןוא רעד

 -עייז ןופ רָאה רעדָא לָאװ יד ןיא רעייא ערעייז ןענעל יילפ יד
 ןעכַאמ וצ ןעבילקעגסיוא ךיז ןעבָאה ייז עכלעוו ייב ,תונברק ער

 סקעז ןיא ןוא דרע רעד ףיוא ּפָארַא ןעלַאפ רעייא יד .טסענ רעייז
 טימ ךיז ןערהענ עכלעוו ,ןעוורַאק טהירבעגסיוא ייז ןופ טרעוו געט
 םִא .תויח עטליופרַאפ רעדָא ןעסנירג עטליופראפ ןופ ףָאטש םעד

 -מַאז רעדָא עניביוטש ןיא טהירבעגסיוא רעייא יד ןערעוו ןעטסעכ
 ןיא ןעורַאל יד ךיז ןעלדנַאװרַאפ ןעכָאו ייווצ ְךָאנ .דרע עגיד

 ייוצ זיב געט ןהעצ ןופ טרעיוד דנאטשוצ-ןעּפוּפ רעד .ןעּפוּפ

 עכלעוו ,יילפ עגידנעטשלָאפ ייז ןופ ךיז טלעקיווטנע סע זיב ןעכָאװ

 ןעניוז ןוא ןעשנעמ ןופ רעדָא תויח ןופ רָאה יד ןיא ךיז ןעצעזַאב
 ,טולב רעייז

 עסיורג רעייהעגנוא יד ןעביײרשַאב וצ ךילנעמ טינ ָאד זיא סע
 טנעקעג זיולב ָאד טָאה סע .ןעטקעזניא עגיטרַאנעדיײשרַאפ ?להָאצ
 -ראפ יד ןופ קיטסירעטקאראכ עניימעגלַא יד ןערעוו ןעבעגעגנָא
 ַא טָאה עכלעוו ,גנולקיווטנע רעייז ףיוא ןוא ןעטקעזניא ענעדיש

 ,ןעטקעזניא עטסיימ ירד .ייז ןופ עֶלַא ייב טייקכילנהע עפסיורג
 םעד ןיא ןערָאבעג טינ ןערעוו ,ןעמרָאפ ערעכעה יד ןופ סרעדנָאזַאב
 ןעכַאמ ןעטקעזניא עטסיימ יד .ןערעטלע ערעייז ןופ טלַאטשעג

 םעד : ןעזאפראמאטעמ רעדָא ,גנולקיווטנע ןופ ןעפוטש יירד ךרוד
 -וצ אנאמיא םעד ןוא דנאטשוצ ןעּפוּפ םעד ,דנאטשוצ ןעוורַאל

 רעד ןעוו ,גנודליבסיוא רעגידנעטשלָאפ ןופ דנאטשוצ רעד) דנאטש
 טרעו סע .(ןערעטלע ענייז ןופ טלאטשעג יד טמוקַאב טקעזניא
 ַא סיוא טסקַאװ סע רעכלעוו ןופ עלענעילפ ןיילק ַא ןערָאבעג טינ
 ַא ,לעמירעוו ַא ןערָאבעג ייא ןופ טרעוו סע רָאנ ,נעילפ רעסיורנ

 גידנעטשלָאפ ַא רעטעּפש ךיז טלעקיווטנע סע רעכלעוו ןופ ,עװרַאל
 -טּפױה טמוק טקעזניא םעד ןופ ןעסקַאװ סָאד .געילפ רענעסקַאװרע
 ָאגאמיא זייז ןיא טינ רעבָא דנאטשוצדןעוורַאל ןייז ןיא רָאפ ךילכעז

 -קַאװ ,ןעהעז רימ סָאװ ,?שמל ,ךעלעגעילפ עניילק יד .דנאטשוצ

 רעד ןיא ןענייז ייז .ןענעילפ עסיורג ןיא סיוא טינ רעטעּפש ןעס
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 -רַאפ וצ ןָא ךיז ייז ןעננאפ ,לָאמ יירד רעדָא ייווצ טיוה רעייז

 ןופ (?ייט-טסורב) סקארָאהט ןוא ּפָאק רעד .ןעּפוּפ ןיא ןעלדנאוו
 -רעטניה ןייז ןופ דנע םעד ןופ ןוא רעסערג ןאד טרעוו טקעזניא םעד

 ןענעיד עכ?עוו ,ךעלקע עכילנהע-רעטעלב ייווצ סיױרַא ןעסקַאװ בייל

 ןיא ךיז טניפעג רע סָאװ ,טייצ דעד רַאפ ,רעדור-םיווש סלַא םהיא

 טיוה ןעּפוּפ יד טצאלּפ םורַא געט עכילטע ןיא .דנאטשוצ ןעּפוּפ

 -ערָאבעג-יינ רעד .קומ רעטלעקיווטנע לופ ַא סױרַא טמוק סע ןוא

 רע סָאװ ,טיױה-ןעּפוּפ רעד ףיוא קעװַא ןַאד ךיז טלעטש קומ רענ

 ןעלנעילפ ענייז זיב ּפִא טרַאװ ןוא ,ןעפרָאװענּפָארַא ךיז ןופ טָאה

 ןוא רעסַאװ ן'טיס ךיז טנעגעזעג רע ןוא ןעקורט םהיא ןערעוו

 -על ןייז קומ רעד טרעילרַאפ רעבָא טּפָא ץנאנ .קעװַא טהילפ

 לעטייה-ןעּפוּפ סָאד .ןעהילפוצקעוַא טזייוװַאב רע רעדייא ,ןעב

 ענייז ןענעקירט וצ קעװַא ךיז טלעטש קומ רעד ןעכלעוו ףיוא

 ןוא גנורעטש רעטסנעלק רעד ייב ןערהעקרעביא ךיז ןעק ןעלנילפ

 .ןעקנורטרעד טרעוו ןוא רעסַאװ ןיא ןיײירַא ןַאד טלאפ קומ רעד

 ,עדנעהעטש ןיא זיולב ןעלקיווטנע רעבירַאד .ךיז ןענעק ןעקומ יד

 ָארטש ןוא עדנעסילפ ןיא .ןעּפמוז ןיא ןוא ןערעסַאװ עניהור

 .ןעבָאה טינ המוקת ןייק ייז ןענעק ןערעסַאוװ עדנעמ

 עדנעניוז-טולב ןוא עדנעסייב יד סע ןענייז תובקנ יד זיולב

 יד ןיא ןעטלאהאב ןענעיל ייז ,טינ ןעסייב םירכז יד ; ןעקומ

 .טייצ עצרוק ַא זיולב ןעבעל ןוא רעדלעוו

 סיב רעייז טימ ןעכַאזרואראפ ןעקומ יד ןופ סעיצעּפס עכנאמ

 .טייהקנארק עירַאלַאמ יד

 ןערעטּפיד יד ןעשיווצ ןענעכער ןעגָאלָאָאז עכנַאמ --- .יילפ יד
 -עכער רעדיוו ערעדנא .ןעלגילפ ןייק ןעבָאה ייז םגה ,יילפ יד ךיוא

 -ורג ןערעטּפָאהטרָא רעדָא ןערעטּפימעה רעד ןיא ןיירַא יילפ יד ןענ

 ערעיינ יד .ןערָאװעג ןעבירשַאב רעהירפ ןענייז עכלעוו ,ןעּפ

 טימ עּפורג עלעיצעּפס ַא ןעפַאשעג יילפ יד רַאפ ןעבָאה ןעגָאלָאָאז
 ןע ר עט ּפ אנָא פ י ס ןעמאנ םעד

 ןעטקירדעגפיונוצ ַא טיס שינעפעשַאב ןיילק ַא זיא יילפ רעד

 רהעז רע זיא סיורג ןייז טימ סינטלעהרעפ ןיא רעבָא ,רעּפרעק

 ןייז ןופ ןעפיירגַאב ןעמ ןעק יילפ ַא ןופ טפארק יד .קרַאטש

 ייווצ ןופ זיא סָאװ גנורּפש ַא ןעכַאמ ןעק יילפ רעד .ןעגנירּפש

 ןעוו .רעּפרעק ןייז ןופ ךיוה יד יו רעסערג לָאמ טרעדנוה יירד זיב
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 רעד ,א .(רַאמַאק) קומ ַא ןופ גנולקיווטנע יד --- .122 גנונכייצ
 קרַאטש) קומ םעד ןופ רעייא יד ,ב ;רעסַאװ ןיא רעייא ענייז טגעל קומ
 וצ טילּפ ַא סלַא טניד ןוא ערעדנַא יד וצ ענייא טפעהַאב (טרעסערגראפ
 ּמָאק ן'טימ רעסַאו ןיא קומ ןופ עװרַאל יד ,1 ;רעסַאװ ן'פיוא ןעמיווש
 טכירק קומ רעגנוי רעד ,ה ;רעסַאו ןיא קומ ןופ עּפוּפ יד ,ךד ;ּפָארַא
 סומ רעטלעקיווטנע גידנעטשלָאפ ַא ,| ;דנַאטשוצ ןעּפוּפ ןייז ןופ סיורַא
 .(טרעסערגרַאפ קרַאטש עלַא)
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 ןענייז ןעדנאר ערעייז סָאװ ,ןעלנעילפ ייווצ ןוא סיפ עניד ,עננאל

 .ךעלערעה ענעדייז עניד טימ טמיוזַאב
 ןעכלעוו טימ ,קומ םעד ןופ רעכעטש רעד רעדָא לעבָאנש רעד

 ,תונברק ענייז ןופ טולב סָאד טניוז ןוא טיוה יד ךרוד טכעטש רע
 םעד טכארטאב ןעמ ןעוו  ןעלייט עכילטע ןופ טלעטשעגפיונוצ זיא

 ,ןעמ טהעז זָאלג-סגנורעסערגרַאפ ןעטוג ַא רעטנוא קומ ןופ לעבָאנש
 ,דייש ןעגילייט-יירד ַא ןופ ןוא רעכעטש יירד ןופ טהעטשַאב רע זַא
 ,ןברק ןייז ףיוא ןָא טלַאפ קומ רעד ןעוו ייז טקעדַאב רעכלעוו

 יירד יד ןיײרַא טזָאל ןוא ?עבָאנש ןייז ןופ דייש םעד רע טנעפע

 .טולב ןייז ןעניוז ןָא טננאפ ןוא טיוה ס'ןברק ןייז ןיא רעכעטש

 ןוא דייש םעד קירוצ רע טכאמראפ ,ןעניוזעגנָא ךיז טָאה רע ןעוו
 .ןעטנעמורטסניא גיוז ןוא-ךעטש ענייז םהיא ןיא טלַאהַאב

 .ןעלייט ענייז ןוא קומ םעד ןופ לעבָאנש רעד .121 גננונכייצ
 ;טרעסערגראפ קרַאמש ,ךייש ןייז ןיא ןעסָאלשעגנייא לעבָאנש רעד ,א
 ,ַאטיקסָאמ ןופ לעבַאנש רעד ,נ ;לעבָאנש ןופ סיורג :עכילריטַאנ יד ,ב
 -דיינש) ןעטעצנַאל יירד יד (2 ;דייש רעד (1 .ןעפָא זיא דייש ןייז ןעוו
 .ןעטעצנַאל יד ןופ ךעלקעד-ץוש יד (6 ;לעבָאנש ןופ (ךעלרעסעמ

 ןיא קופ ַא ןופ עטכישעג-סנעבעל יד רעדָא גנולקיווטנע יד

 -ַאװו ןיא רעייא ערהיא טגעל הבקנ יד .עטנאסערעטניא ץנאג ַא

 א ןופ םרָאפ יד ןעדליב ןוא ןעמַאזוצ ךיז ןעטלַאה רעייא יד .רעס

  ןופ ףיױלרַאפ ַא ןיא .רעסַאװ ן'פיוא םורַא טמיווש עכלעוו ,לעפיש

 סױרַא ןעמוק סע ןוא טהירבעגסיוא רעייא יד ןערעוו געט עכילטע

 ןעווראל יד ןעוו .רעסערפ עסיורג ןענייז עכלעוו ,ןעורַאל ייז ןופ

 רעסַאװ ןופ עכעלפרעביוא רעד וצ טנעהָאנ ךיז ייז ןעטלַאה ,ןעהור

 ,פערהער ַא ךרוד ןעמעטַא ייז .רעטנורַא ףיוא ךעלּפעק יד טימ
 -לַאה ייז סָאװ ,ביילרעטניה רעייז ןופ דנע םעד ןיא ןעבָאה ייז סָאװ

 ןעטייב ןעורַאל יד יו םעדכאנ .רעסַאװ ןופ טקעטשעגסױרַא ןעט
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 -ןעּפוּפ םעד ךרוד ןעכַאמ ייז זיב ןייא ךיז ןעבָארג ייז ואוו ,דרע

 | .דנאטשוצ

 סע  .רעגיוז-טולב עסיורג ןענייז ןענעילפ סעיצעּפס עכנַאמ

 ךיז ןענעק עכלעוו ,תומהב ןוא תויח ייז ןופ סרעדנָאזַאב ןעדייל

 רעד זיא רעגיוז-טולב עניזָאד יד ןעשיווצ .ןערהעװּפָא טינ ייז ןופ

 רע ,עטסעטנאקאב יד ןופ רענייא געילפ-סייב רעדָא געילפ-דרעפ

 ךרוד טכעטש רע ןעכלעוו טימ ,לעבָאנש ןעגיציּפש ןעפרַאש ַא טָאה

 הנחמ עסיורג ַא ןעוו .טולב ןייז טניוז ןוא ןברק ןייז ןופ טיוה יד

 -ַאמ טּפָא יז ןענעק הוק ַא רעדָא דרעפ ַא ןעלַאפַאב ןענעילפ-סייב
 .ןברק רעייז ןופ ןעבעל םעד ןופ ףוס ַא ןעכ

 .ןעגעילפ עניזָאד יד ןופ תובקנ יד ןיולב ןענייז ךילרהעפענ

 םירכז יד .סרעגיוז-טולב ןייק טינ ןענייז ןוא טינ ןעסייב םירכז יד

 .גינָאה טימ ךיז ןערהענ

 .ןעגעילפ "ןָאמיינכיא , יד ןענייז ןעגעילפ עשיטסירעטקַארַאכ

 ערעדנַא ןופ ןעּפוּפ ןוא ןעװרַאל יד ןיא רעייא ערעייז ןענעל ייז

 טמוק געילפ ןָאמיינכיא רעד ןופ ערוװַאל יד ןעוו ןוא ,ןעטקעזניא

 םעד ןופ עּפוּפ יד רעדָא עװרַאל יד ףיוא יז טסערפ ,ייא ןופ סיױרַא

 .ךיז טניפעג יז ןעכלעוו ןיא טקעזניא

 -נוא ןעבָאה ייז .?ןענילפ-נעז , יד ךיוא ןענייז טנַאסערעטניא

 ןערעיוב ייז ןעכלעוו טימ ,רערעיוב ןעניטפערק ַא ךיוב רעייז רעט

 . . .רעייא ערעייז ןענעל ייז ואוו ,רעמיוב ןיא רעכעל סיוא

 טריצודָארּפ רע ."געילפ סעֶלָאג , רעד זיא געילפ רעכילצונ ַא

 עצרַאװש טכַאמעג טרעװו סע עכלעוו ןופ ,"סינ-סעלָאנ, יד סע

 רָאנ ,סינ ןייק טינ תמא רעד ןיא ןענייז "סיניסעלָאנ, יד .טניט

 ןעכייא) סעבמעד ןופ רעטעלב יד ןופ טריצודָארּפ ןערעוו ייז

 .ןענילפ סעלָאג יד ךרוד (רעמיוב

 רעטנאקאב טונ רעדנַא ןַא -- .סערַאמַאק רעדַא ןעקומ יד
 רעד זיא ,ןערעטּפיד עּפורג רעד וצ טננאלאב רעכלעוו ,טקעזניא

 זעקנאלש ןייז טימ זיא קומ רעד .(ָאטיקסָאמ) ערַאמַאק רעדָא קומ

 ןעוו רעבָא ,ןעטקעזניא עטסנעש יד ןופ רענייא רעּפרעק ןעזעיצַארג

 ,לעבָאנש ןעדנעכעטש םעניד ןעגיטפיג ןייז ןָא ךיז טנָאמרעד ןעמ

 טָאה קומס רעד .ןהעזסיוא ןעזעיצַארנ ןייז ןעגעוו ןעמ טסעגרַאפ

 ןוא ,ןעניוא עטצעזעגנעמַאזוצ עסיורג ייווצ טימ ּפָאק ןעדנור ַא

 סקעז טָאה רע .,(ןענעטנא) רענרעה-להיפ עניד ,עננאל ייווצ טימ
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 ןופ ךשמ ַא ןיא .רענרעק עכילניורב יו סיוא ןעהעז עכלעוו ,ןעּפוּפ
 -נעטשלַאפ א סױרַא עּפוּפ רעד ןוּפ טמוק געט ףלעווצ רעדָא ןהעצ

 ו .געילפ רעניד
 : -נאמ ,רעמוז ןייא יו רהעמ טינ ךילנהעווענ ןעבעל ןענעילפ יד

 -עלּפ עטצישַאב ןיא ןוא ןעטלַאּפש ןיא ךיז ןעקעטשראפ רעבָא עכ

 | : עטלַאק יד רעבירַא ןעבעל ייז ןוא ןָא טמוק רעטניוו רעד ןעוו ,רעצ
 : .ןָא טמוק רעמוז רעד זיב טייצ

 ְו ןופ טייצ עטשרע יד ןעננערבראפ ןעגעילפ סעיצעּפס עלעיפ

: 
 ְװ

 ק

 -ַאב) ןעגעילפ ןעטרַא ענעדיישראפ -- .120 גנונכייצ
 ןָאמיינכיא רעד ,ב ; געילפ-געז רעד ,א .(טרעסערגראפ דנעטייד
 ואוו ,רעמיוב ןופ רעכעל ןיא רעייא ענייז טגעל רע יװ) געילפ
 ; (ןעטקעזניא ערעדנַא ןופ ןעּפוּפ ןוא ןעװרַאל יד ךיז ןעניפעג סע
 .געילפ-דרעפ רעד ,ד ;געילפ-סעלָאג רעד (נ

 .ןעּפמוז ןיא רעדָא רעסַאװ ןיא ,ןעוורַאל ןענייז ייז ןעוו ,ןעבעל רעייז

 -נוא ןייא ךיז ןעבָארג "געילפ-רעדניר , רעד ןופ ןעװרַאל יד

 םעד טימ ךיז ןערהענ ןוא תומהב ענעדישרַאפ ןופ טיוה רעד רעט

 עגידרעטייא ןעכַאמ ןעוורַאל עגיזָאד יד .תונברק ערעייז ןופ טפַאז

 -ַאב ךיז ןעבָאה ייז ואוו ,תומהב יד ןופ טיוה רעד ןיא ןעריוושענ

 רעדָא טַאנָאמ ַא ןיא .ןעצרעמש עסיורג ייז ןעפַאשרַאפ ןוא טצעז

 רעד ףיוא ּפָארַא ןעלַאפ ,טסענ רעייז ןעורַאל יד ןעזָאלרַאפ ייווצ
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 -עי .ןָאלניסגנורעסערגרַאפ ַא -עטנוא טכארטַאב ןערעוו ייז ןעוו
 -סקעז דנעזיוט טכַא ןופ טלעטשעגפיונוצ זיא געילפ ןופ גיוא סעד
 -ראפ ןוא סיורג ןענייז ןעניוא יד .(ןעכעלפ) ןעטעצַאּפ עגיטנַאק
 ייווצ יד רעסיוא .ּפָאק סגעילפ ןופ לייט ןעטסערג םעד ןעמהענ

 -נייא עניילק יירד געילפ רעד טָאה ןעגיוא עטצעזעגפיונוצ עסיורנ
 .ןעגיוא עכַאפ

 ןעכילנהע-ץיונש ַא ןופ טהעטשַאב געילפ םעד ןופ ?יומ סָאד
 ייווצ ןיא טלייטוצ זיא סָאװ ,דנע ןעכילנהעיּפָאנק ַא טימ לערהעד

 "ןעֶסעבַאל , ןעפורעגנָא ןערעו עכלעוו ,ןענַאגרָא-לוקסומ עכַאלפ
 טמוק םעד ןופ ןוא גיטסרָאש ןענייז ןעּפיל עניזָאד יד .(ןעּפיל)

 קרַאטש רהעז ,געילפ ַא ןופ גנוצ יד -- .119 ננונכייצ
 .טרעסערגראפ

 םעד ןעקעל ןָא טגנאפ נעילפ ַא ןעוו ,להיפענ עמהענעגנאנוא סָאד

 .געט-רעמוז עסייה יד ןיא טיוה רעזנוא ןופ סייווש
 רע טגיוברַאפ ,טייצלָאמ ןייז ןעסענענּפָא טָאה געילפ רעד ןעוו

 .ןָא טינ ךיז טהעז רע ןוא רעּפרעק ןייז רעטנוא םענייז ץיונש םעד
 ,טסימ ןיא ,ןעלהַאטש ןיא רעייא ערעייז ןענעל ןענעילפ יד

 -נאווצ-ןוא-רעיפ ןיא .וװ .ז .א ,טכורפ ןוא ןעסנירג עטליופרַאפ ןיא
 סױרַא ןעמוק סע ןוא טהירבעגסיוא רעייא יד ןערעוו ןעדנוטש ניצ
 ךעלמירעוו עסייוו-בלעג וצ ךילנהע ןענייז עכלעוו ,ןעורַאל ייז ןופ

 ןיא ןעװרַאל יד ךיז ןעלדנאוורַאפ געט ןהעצרעיפ ּךָאנ .סיפ ןהָא
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 סָאד , ע ר ע ט ּפ י ד ןעמָאנ םעד טימ טנעכיײצַאב ןערעוו

 ךיוא ןערעהעג עּפורג ןערעטּפיד רעד וצ .ענידלעגילפ ייווצ ,טניימ

 .יילפ יד ןוא (שילגנע ןיא זוָאטיקסאמ) סערַאמַאק רעדָא ןעקומ יד
 טהעטשַאב געילפ-זיוה רעכילנהעוועג רעד ןופ רעּפרעק רעד

 (סקארָאהט) לייט-טסורב ,ּפָאק ַא ןופ : ןעלײט-טּפיױה יירד ןופ
 ֿקארָאהט םעד טימ ןעדנובראפ זיא נעילפ ןופ ּפָאק רעד .ךיוב ןוא

 ייווצ ןעבָאה געילפ ןופ טירט-סופ יד .זלַאה םעניד ןעצרוק ַא ךרוד

 עכלעזַא ךיז ןעניפעג סע עכלעוו ןעשיווצ ,ןעדנע עכילנהע-לענענ

 יז ךעלעשיק עניזָאד יד .ךעלעשיק עגיטיוה ייווצ
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 ם'גילפ ַא ןופ סיורג עכילריטַאנ יד ,א --- .118 ננונכייצ
 -פיונוצ יד (1 ;טרעסערגרַאפ לָאמ 8 ּפָאק ס'געילפ ַא ,ב ;ּפָאק
 ענייז (2 ;געילפ ַא ןופ ןעגיוא (עטרידנוָאּפמָאק) עטלעטשעג
 עטלעטשעגפיונוצ ענייז ןופ לייט ַא ,ג ;ןעגיוא עכאפנייא
 ַא ןופ טירט-סופ רעד ,ד ;טרעסערגרַאפ קרַאטש רהעז ןעגיוא
 .טרעסערגראפ קרַאטש רהעז ,געילפ

 -עלק ַא ךיז ןופ סױרַא ןעבינ עכלעוו ,ךעלערהער-רָאה עניד טימ
 -לַאה ךיז ןענעק געילפ ןופ סיפ יד עכלעוו ךרוד ,טייקגיסילפ עניּפ

 -געמ יד געילפ םעד ןעבינ ןוא עכעלפ רעטַאלנ ַא ףיוא טסעפ ןעט

 .ףױרַא סיפ יד טימ ןוא ּפָארַא ןעקור ן'טימ ןהעגוצמורַא טייקכיל

 .*ַאמ ייז ןוא גיטכיזכרוד ןוא ןיד ןענייז געיַּלפ ןופ ןעלגילפ יד

 ןעוו ,עדנוקעס ַא ןיא ןעגנוגעווַאב טרעדנוה רעיפ זיב יירד ןופ ןעכ
 רעד טָאה ןעלנילפ יד רעטנוא .ןעהילפ ןיא טלאה נעילפ רעד

 -ילש ןוא ךיז ןענעפע עכלעוו ,ךעלעטייה עניד עניילק ייווצ געילפ

 .ןעלגילפ ענייז ןופ גנונעווַאב רעד טימ ךיז ןעס

 ,נעילפ םעד ןופ ןעניוא יד ןענייז טנאסערעטניא סרעדנָאזַאב
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 -יורג ןעגניירב זייל-ךעצנאלפ ןוא ןעצנַאװ ןעטרַא ענעדישרַאפ

 ןעטכינרַאפ ייז ןופ ערעדנא .רעמיוב ןוא ןעצנַאלפ רַאפ ןעדַאש עס

 -כינרַאפ ערעדנַא ,{ ע ר ע ס ק ַא ? י פ יד יװ ,רענטרעגדזייוו

 .ןעצנַאלפ ערעדנא ןוא האובת טימ רעדלעפ ןעט
8 

 א

 ;סיורג עכבילריטַאנ ,א .געולפ"זיוה ַא -- .117 גנונכייצ
 .טרעסערגרַאפ קרַאטש רהעז ,ב

 ,ןעטקעזניא עטנַאקַאב רהעמ יד ןעשיווצ -- .ןעגעילפ יד
 רעד ןוּפ ןעלייט ענעדישרַאפ יד רעביא טיירּפשראפ ןענייז עכלעוו

 עטסעטנאקאב יד ןזיא געילפ-זיוה יד .ןעגעילפ יד ןענייז ,טלעוו

 עכלעוו ,ןעטקעזניא עּפורג רעד וצ ןערעהעג ןעגעילפ יד  .ייז ןופ
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 ןעצנַאװ-דנאל ןיא טלייטעג רעבירַאד ןערעוו ןעצנאוו יד .רעסַאוװ
 .ןעצנאוו-רעסַאװ ןוא

 ,טייקניסילפ ַאזַא ךיז ןופ סױרַא ןעזָאל ייז ןופ עטסיימ יד
 רעייז ךילניישרהאוו זיא סָאד .ךורעג ןעטכעלש ַא רהעז טָאה סָאװ
 | .דנייפ ןענעג לעטימ-ץוש

 ייז .,זייל-ץנאלפ ןעטרַא ענעדישרַאפ ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע
 -טּפיוה ערעייז .טפאז רעייז סיוא ןעגיוז ןוא ןעצנַאלפ ףיוא ןעבעל
 עניזָאד יד .(עלעהיק ס'וניבר השמ) עקלעבַאב-ןענוז יד זיא דנייפ
 -ןעצנאלפ יד ןופ טיוה רעד רעטנוא ךעלעייא ערהיא טנעל עקלעבַאב

 ןעסערפ ,סױרַא ךעלעייא יד ןופ ןעמוק סָאװ ,ןעװרַאל: יד ןוא זייל

 ןערָאבעג ןענייז ייז טיוה סנעמעוו רעטנוא זייל-ןעצנאלפ יד ףיוא

 3 ו 65 ד
 קרַאטש רהעז ,זיול-ןעצנַאלפ ַא ,א -- .116 גנונכייצ

 קרַאטש ,זיול"ןעצנַאלפ ַא ןופ עװרַאל יד ,ב ;טרעסערגראפ
 ;ויול-"ןעצנַאלּפ ַא ןופ סיורג עכילריטַאנ יד ,1 ;טרעסערגרַאפ
 .טרעסערגראפ קרַאטש 2 ןוא 1 ;וייל-ערָאק ,ד

 עסיז א ךיז ןופ סױרַא ןעביג זייל-ךעצנאלפ ערעדנא .ןערָאװעג
 ןעניוז עכלעוו ,סעקשַארומ ןופ ןעגנאפעג ןערעוו ייז ןוא טייקניסילפ
 .ןערָאװעג ןעבירשַאב רעהירפ ןיוש זיא סע יװ ,ייז

 -ַאש ןעפלעה ,ןעידניא ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,זייל-ערָאק יד

 תובקנ יד .לעבעמ ןערילָאּפ וצ טצונַאב טרעוו סָאװ ,קַאל םעד ןעפ
 ,רעמיוב עסיוועג ןוֿפ ערָאק יד לעבָאנש רעייז טימ ךרוד ןעכעטש
 סע ןעכלעוו ןופ טפאז רעניכעּפ ַאזַא סױרַא טניר סע עכלעוו ןופ

 .שינרַאו רעדָא קַאל טכאמעגנ טרעוו
 עטר טכאמעג טרעוו ןייל-ערָאק סעיצעּפס ערעדנא ןופ

 ייז ןוא ןעבירוצ ןיד רעהכַאנ ןוא טנעקירטעג ןערעוו ייז .ברַאפ
 .ףָאטש-בראפ ןעטיור ןעדנעצנעלנ ַא ןעביג
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 יד .ןייל ןעטרא ענעדישראפ ןיא ןעטקעזניאךןעצנַאװ ענעדישרַאפ

 ןעהיצ עכלעוו ,זייל יד טימ םיבורק עטנהָאנ ןענייז ןעצנאוו-טעב
 -טעב יד .תויח ןופ ןוא ןעשנעמ ןופ רעּפרעק םעד ןופ הנויח רעייז
 עלַא ןעבָאה ייז רעבָא ,ןעלגילפ ןייק םינ ןעבָאה זייל יד ןוא ןעצנַאװ

 -עה יד ןופ ןעטפַאשנעגייא עשיטסירעטקַארַאכ עגניטכיוו ערעדנַא
 יד ןָא ("ךעלסינ,) רעייא ערעייז ןָא ןעּפעלק זייל יד .ןערעטּפימ

 .115 ננונכייצ .114 גנונכייצ
 .(טרעסערגרַאפ קרַאטש) וילפ ַא (טרעסערגראפ קרַאטש) זיול ַא

 ואוו ,טסענ רעייז ךיז ןעכַאמ ייז ואוו ,רעּפרעק ןעכילשנעמ ןופ רָאה
 ןעק זיול ןייא .טהירבעגסיוא געט טכַא ןופ ךשמ ַא ןיא ןערעוו ייז

 ,רנעזיוט ףניפ ןופ רוד ַא ןעגנערב ןעכָאװ טכַא ןופ ךשמ א ןיא
 ןיול רעד ןופ ?יומ סָאד .רַאבטכורפ רענינעוו ןענייז זיײל-ּפָאק יד

 ךרוד טכעטש יז ןעכלעוו טימ ,לערהער ןעגיציּפש ַא ןופ טהעטשַאב
 .,טולב סָאד טגיוז ןוא ,טבעל יז ןעכלעוו ףיוא ,רעּפרעק ןופ טיוה יד

 ןייא ךיז טבָארג יז עכלעוו טימ ,ךילדנעקַאה עכלעזַא ךיוא טָאה יז

 .טולב סָאד טניוז יז ןעוו ,טסעפ ןעטלַאה וצ ךיז טיוה ןיא

 ןופ ןוא ןעשנעמ ןופ רעּפרעק יד ףיוא ןעבעל ןעצנאוו-טעב יד

 ,ןעביוט ,זיימרעדעלפ ייב סרעדנָאזַאב ,תופוע ןוא תויח ענעדישרַאפ

 -על ייֵז .טולב סָאד ןעגיוז ייז עכלעוו ןופ ,רענהיה ןוא ןעבלַאװש

 "מעטּפעס ןוא יֵלוי ,יַאמ ,ץרעמ םישדח יד ןיא רעייא ערעייז ןעג
 ןוא ןיד ןענייז רעייא ערעייז .קיטש גיצפופ וצ לָאמ סעדעי ,רעב
 -עמ ןופ רעדָא דנעוו ןופ ןעטלַאּפש יד ןיא ייז ןענעל ייז ןוא גנַאל

 ףלע ןופ ףױלרַאפ ַא ןיא ,,.וװ .ז .א ,ןעטעּפַאט-דנאוו רעטניה ,לעב

 ןעצנַאװ יד .,רוד רעיינ א רעייא יד ןופ ךיז טלעקיווטנע םישדח

 -וילב ןוא רעטניוו ןופ טלעק עקרַאטש יד ןעגָארטרעבירַא ןענעק

 -נוה רעגנַאל ַא ךָאנ .ןערעגנוה ;ונאל ךיוא ןענעק ייז .ןעבעל ןעב
 -נאוו סעיצעּפס ערעדנא .זָאלג יוװ גיטכיזכרוד ייז ןערעוו טייצ-רענ
 יא ןעבעל סעיצעּפס עהייר עצנַאג ַא .ןעצנַאלפ ןופ ןעבעל ןעצ
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 ןעכירק ןאד .ןעלגילפ ןהֶא ןוא ריִלָאק ןעכילניורב ןופ ןעטקעזניא
 / ייז ואוו ,םיוב ַא ןופ םַאטש ַא רערָא ןעקרַאּפ ַא ףיוא ףױרַא ייז

 ֶו רַאפ ל?עטײה-עּפוּפ סָאד ייז ייב טצאלּפ סע זיב ,טסעפ ךיז ןעטלַאה
 | .סױרַא טמוק ?ירג-םיוב רעטלעקיווטנע לופ א ןוא ןעקור ןופ גנעל

 0 טקעזניא ןופ ןעלגילפ יד ןערעוו ןעדנוטש עכילטע ןופ ךשמ ַא ןיא

 וי .קעװַא טהילפ רע ןוא ןעקורט
 1 -ַאב ַא עּפוּפ יד ןעדַאקיצ יד ייב זיא ןעקרעמַאב וצ זיא סע יו

 (לירג"םיוב) ַאדַאקיצ עגירהעיד17 יד -- .113 ננונכייצ
 רעד ןופ דנַאטשוצ ןעּפוּפ רעד ,ב ןוא א .גנולקיווטנע רהיא ןוא
 עכלעוו ,עצנַאלפ יד ,ד ;ַאדַאקיצ רעד ןופ רעייא יד ,ג ;ַאדַאקיצ
 -לופ ַא ,ה !;רעייא ערהיא ראפ סיוא טרעיוב  ַאדַאקיצ יד
 .ַאדַאקיצ עטלעקיוושנע

 -ראמאטעמ יד זַא ,טסייה סע .ןעבעל סױרַא טגייצ ןוא עכילגעוו

 -ֵלֶאֹפ ןייק טינ זיא ןעדַאקיצ יד ייב (גנורעדנע םרָאפ יד) עזָאפ
 יװ ,ןעפוטש ענידנעטשלָאפ יירד ןופ טינ טהעטשאב יז ,עגידנעטש
 -יצ יד ייב זיא דנאטשוצ עּפוּפ רעד .,ןעטקעזניא עטסיימ יד ייב
 .רעגידנעטשלָאפ ןייק טינ ןעדאק

 ערעייז גנולקיווטנע יד סָאװ ,ןעדאקיצ טרַא ןַא ןַארַאפ זיא סע
 -טנע רעייז סָאװ ,ןַארַאפ ןענייז ערעדנא .רהָאי ןהעצעביז טרעיוד

 ,רהָאי ןהעציירד טרעיוד גנולקיוו

 יר ןערעהעג ,טקרעמַאב רעהירפ ןיוש יוװ ,ןערעטּפימעה יד וצ
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 ַא .רעסַאװ ן'רעטנוא ןענייז ייז סָאװ ,טייצ רעד רַאפ ןעמעטָא

 רעכלעוו ,"זעיר ץנאוו-רעסַאװ, רעד זיא ייז וצ בורק רעטנעהָאנ

 .רעטייוצ רעד וצ עקלעשזַאס ןייא ןופ טכאנ ייב םורַא טהילפ

 בעילוצ ,"ץנַאװ-טכיל , ןעפורעג ךיוא טרעוו טקעזניא רעגיזָאד רעד

 .ןייש-טכיל א ןופ ןעגיוצעגוצ טרעוו רע סָאװ ,םעד

 "יצ , רעדָא ןעלירג-םיוב יד ןענייז ןערעטּפימעה יד ןעשיווצ

 -ניא יד ןופ ךיוא ןוא ערעסערג יד ןופ ,ייז טפור ןעמ יוװ ,"ןעדאק

 "סיוא רעייז טימ ןעבָאה ןעדאקיצ יד .ןעטקעזניא עדעטנַאסערעט

 ייז טמהענ ןעמ ןוא ןעקירעשייה וצ טייקכילנהע עסיוועג ַא ןהעז
 ןענייז ייז סָאװ ,ןעקירעשייה רַאפ ןָא תועט יּפ לע טּפָא רעבירַאד

 רעדלעפ יד ןיא טפָא ןעמ טרעה געט-רעמוז עסייה יד ןיא .טינ

 רעדָא ןעלירג-םיוב יד סע ךיז ןעזָאל סָאד ,יירשעג ןעדנעצלירג ַאזַא

 .ןערעה ןעדַאקיצ

 ןוא ּפָאק ןעכַאלפ ַא ,רעּפרעק ןעקיד ַא טָאה ?ירג-םיוב רעד

 -רעפ-סונָאק ַא ןופ טהעטשַאב ?יומ ןייז .ןעגיוא עטצרַאטשעגסיוא

 ןעגיציּפש םעניד ַא ןופ ןהעזסיוא סָאד טָאה סָאװ ,רעכעטש ןעגימ

 יד טקעזניא רעד טגיוז רעכעטש ןעניזָאד םעד טימס .לעבָאנש

 עטשרעדָאפ יד .ךיז טזייּפש רע סָאװ טימ ,ןעצנאלפ ןופ טפַאז

 ןענייז ןוא (דנור-ייא) שיטּפילע ןענייז לירג-םיוב םעד ןופ ןעלנילפ

 -ייא ןא טימ טבעוועגכרוד ןענייז ייז .רעּפרעק ןייז ןופ רעננעל

 - ,קרַאטש ץנאג ןענייז ןוא ךעלרעדָא עניד ןופ רעטסומ ןעכילמיטנעג

 .גיטכיזכרוד ןוא ןיד רהעז ןענייז ייז סָאװ םעד ףיוא גידנעקוק טינ

 רהעמ ןוא רעקיד סאווטע ,רעצריק ןענייז ןעלנילפ עטשרעטניה יד

 ןעלירג-םיוב רעדָא ןעדַאקיצ יד ןופ ןעילָאק רעד .רעגימרעפ-טיוה

 טרעדוּפעג סייוו ןוא ןעביוא ןופ ץראווש ןוא ןירג ךילנהעוועג זיא

 .ןעטנוא ןופ

 -ננעטש יד ןיא רעייא ערעייז ןעגעל ןעדַאקיצ יד ןופ תובקנ יד
 יד ןיא ךאלעכעל סיוא ןעכעטש ייז .ןעצנאלפ עכייוו ןופ ךעל
 -סיוא ערעייז ןעגנונפע ערעייז ןיא ןיירַא ןעקעטש ןוא ךעלגנעטש

 יד ןופ ןערעוו ןעכָאװ סקעז ןופ ףיולרַאפ ַא ןיא .רעייא עטנעלעג
 ,דרע רעד ףיוא ּפָארַא ןעלַאפ עכלעוו ,ןעורַאל טהירבעגסיוא רעייא

 יד ןוֿפ טפאז םעד טימ ךיז ןערהענ ןוא ןייא ךיז ןעבָארג ייז ואוו

 ןַאד .רהֶאֹי ןעבלַאהטרעדנָא רהעפעגנוא רעמיוב ןופ ןעלצרָאװ
 גנאפנָא ןיא ןעכירק עכלעוו ,ןעּפוּפ ןיא ןעורַאל יד ךיז ןעלדנַאוורַאפ

 עטרעּפמולענמוא ןופ םֶרָאפ רעד ןיא דרע רעד ןופ סױרַא רעמוז
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 ךס א ךָאנ געמ עכלעוו ,טייהשנעמ רעטריזיליוויצ רעד ןופ ןעבעל

 - .ןענעיב יד ןופ ןוא סעקשַארומ יד ןופ ןענרעל

 עכלעוו ,ןעטקעזניא עלַא טינ -- .ןעטקעזניא-עצנַאו יד
 עדנעסױטשּפָא עכלעזַא ןענייז החּפשמ ןעצנַאװ רעד וצ ןעגנַאלַאב
 טּפָא סיוא טמוק סע עכלעוו ןופ ,ןעצנַאװ-טעב יד יוװ ןעסינעפעשַאב
 ןעצנאוו ןעטרַא ענעדישראפ יד ןופ ךס ַא .ןעדייל וצ ?עיפ ױזַא

 רעבָא ,ןעסינעפעשַאב עגידלעקע ןוא עסואימ רהעז ןענייז ןעטקעזניא
 עטנאסערעטניא ץנאג עכנאמ ייז ןעשיווצ ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע
 .ןעסינעפעשַאב עכילצינ טסכעה רַאגָאז ןוא

 עּפורנױךעטקעזניא רעד וצ ןעגנַאלַאב ןעטקעזניא-ןעצנאוו יד
 עּפורג עניזָאד יד .(ענידלענילפ-בלַאה) | ע ר ע ט ּפ י מ ע ה
 סעיצעּפס ענעדעישרַאפ דנעזיוט ףלעווצ רעביא ךיז ןיא טלַאהטנע
 .ןעלגילפ רָאּפ ייווצ טציזַאב ייז ןופ ?ייט רעסיורג ַא .ןעטקעזניא

 ייז ואוו) ןעלצרָאװ ערעייז ייב ןעלגילפ יד ןענייז ייז ןופ עלעיפ ייב
 .ןעדנע ערעייז ייב יוװ ,רעקיד לעיפ (רעּפרעק ןופ סױרַא ןעסקאוו

 .ענידלעגילפ-בלַאה --- "ןערעטּפימעה , ןעמָאנ רעד טמוק םעד ןופ
 + רעבָא ןערעהעג ייז ,לעגילפ ןייק טינ ןעצנאנ ןיא ןעבָאה רעבָא עלעיפ
 רעייז ןופ עיצקורטסנָאק רעד בעילוצ עּפורג ןערעטּפימעה רעד וצ
 ןופ ןעטקעזניא עלַא רַאפ ךילטפַאשניימעג זיא סָאװ ,םזינַאגרָא

 .עּפורג רעגיזָאד רעד
 ,סעיצעּפס ערערהעמ ךיז ןעניפעג ןערעטּפימעה יד ןעשיווצ

 ,עכלעזַא ,טסייה סָאד ,ןעטקעזניא רעסַאװ-בלַאה ןענייז עכלעוו

 סנעטסיימ ןעטרָאד ןעכוז ןוא רעסַאװ ןיא ןעמיווש ןענעק עכלעוו

 ןעבעגעגנ ןעמָאנ ַא טָאה ןעמ ןעכלעוו ,טקעזניא רעד  זייּפש רעייז

 טימ רעסַאװ ןופ עכעלפרעביוא רעד ףיוא ךיז טפיש ,"רעפיש , רעד

 עמרָאפ יד ןעבָאה עכלעוו ,סיפ ענייז ןופ רֶאּפ ַא ןופ ףליה רעד
 רַאפ טכיורבעג רע עכלעוו ,ןעטקעזניא ןעגנאפ וצ ידכ ,סרעדור ןופ
 -ַאס ףיוא ןהעז טּפָא טקעזניא ןעגיזָאד םעד ןעק ןעמ .זייּפש ןייז
 טקעזניא ןעגיזָאד םעד וצ ךילנהע סאווטע .,ןעדורּפ ןוא סעקלעשז
 -ַאװו ן'פיוא ךיז טפיש רע ךיוא ,"רעמיווש-סטרעווקיר , רעד זיא

 רעמיא ךיז טפיש רע רעבָא ,סיפ עכילנהע-רעדור ענייז טימ רעס

 -ַאװו ןיא ןעקנוטרעטנוא ךיז ןענעק ןעטקעזניא עדייב .סטרעווקיר
 ףיוא געיעג רעייז ףיוא טייצ ערעגנעל ַא ןעטרָאד ןעביילב ןוא רעס
 רעטנוא ךיז ןעקנוט ייז רעדייא .ןעטקעזניא-רעסַאוװ ענעדישרַאפ
 וצ גונעג ןייז ייז לָאז סע זַא ,טפול גונעג טימ ןֶא ךיז ייז ןעמהענ
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 ןיגינעק יד טגעל ,טיובעגסיוא זיא עינָאלַאק יד יו םעדכאנ

 םירכז סױרַא ןעמוק סע עכלעוו ןופ ,רעייא ?הָאצ עסיוועג ַא סיוא

 -רַא ןוא םירכז עלַא ןעברַאטש טסברעה ןופ ףוס םוצ .תובקנ ןוא

 עכלעוו ,סניגינעק עגנוי יד זיולב ןעביילב סע ןוא סיוא רעטייב

 ננילהירפ ןופ ןעמוקנָא םעד ייב ןוא .רעטניוו םעד ךרוד ןעבעל

 א ןערהיפרַאפ ןוא טסענ םעיינ ַא ןעיוב ןינינעק עדעי ןָא טגנַאפ

 .עינָאלַָאק עיינ

 ןערהיפ עכלעוו ,ןעּפסעװ ןופ ןעגנוטַאג ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע

 ןיא ןעטסענ ערעייז ךיז ןעכַאמ ייז .ןעבעל ןעטרעדנוזעגּפָא ןַא
 -ערג יד ןענייז סָאד .רעמיוב עטנעקירטענּפָא ןיא רעדָא דרע רעד

 ןיא רעדָא דרע רעד ןיא ןעלענוט סיוא ןעגָאנ עכלעוו ,ןעּפסעוװ-רעב
 ןופ דנע ןעטסגינעוװעניא םעד ייב סיוא טגנעל הבקנ יד .רעמיוב

 טעװעדָאה עכנַאמ ןיא .זייּפש טימ יז טגרָאזַאב ןוא ייא ןַא ?ענוט

 עשירפ גָאט ןעדעי ייז רַאפ גידנעגניירב ,ןעווראל יד רעטומ יד

 רהיא טינ לָאמ ןייק רעטומ יד טהעז ,רעבָא ערעדנא ןיא .זייּפש

 עװורַאל יד רעדייא ץַאלּפ םעד טזָאלרַאפ רעדָא ,טברַאטש יז ,דניק

 ןעדייש ן'רַאפ רהיא טגרָאזַאב יז רעבָא .ייא ןופ סױרַא טמוק

 .ןעניּפש ןוא ןעטקעזניא ןופ טהעטשַאב סָאװ ,זייּפש גונעג טימ ךיז

 -לעזעג יד זַא ,ןעמונעגנָא רעשרָאפ-רוטַאנ יד ןופ טרעוו סע

 ןעבָאה ןענעיב יד ןוא סעקשַארומ יד יוװ ,ןעטקעזניא עכילטפַאש

 וצ ןעמוקעג ןענייז ייז זיב ןעגנולקיווטנע עהייר ַא טכאמעגכרוד

 ,ןעמהענוצנָא זיא סע .ןעבעל ןעכילטפאשלעזעג ַא ןופ עפוטש רעד

 -ליוו , ַא טרהיפעג ןענעיב יד ןוא סעקשַארומ יד ןעבָאה לָאמ ַא זַא

 טָאה ןעיב עדעי ןוא עקשארומ עדעי ,ןעבעל ןעטרעדנוזעגּפָא "ןעד

 -מוא יד ןוא ןעבעל רעייז ןופ ןעגנוגנידַאב יד .ךיז רַאפ טבעלעג

 ןעבירטעג רעבא ייז טָאה טבעלעג ןעבָאה ייז עכלעוו ןיא ןעדנעטש

 ןעגנאפנָא ןוא סענומָאק ןיא ןעגינייארַאפ ךיז ןעלָאז ייז זַא ,וצרעד

 -נַא ייב .ןעבעל ןעלַאנומָאק ,ןעכילטפאשלעזעג א ןערהיפ

 ךיוה רהעז ןיוש ןעבעל טרא עניזָאד סָאד זיא ןעגנוטַאנ ערעד

 .טינ רָאג ךָאנ ערעדנא ייב ןוא גינעוו ךָאנ ערעדנַא ייב ,טלעקיווטנע

 -לעזעג ןופ גנולקיווטנע יד ןעכיילנרַאפ םיטרּפ לעיפ ןיא ןָאק ןעמ

 -טנע רעד טימ ןענעיב ןוא סעקשַארומ יד ייב ןעבעל ןעכילטפַאש

 נידנעגנאפנָא ,ןעשנעמ ייב ןעבעל ןעכילטפאשלעזעג ןופ גנולקיוו

 -ענּפָא ,ןיילַא טבעלעג טָאה רעכלעוו ,שנעמ-דלאוו ןעדליוו םעד ןופ

 ןעכילטפאשלעזעג ןעטלעקיווטנע םעד טימ גידנעגידנע ןוא טרעדנוז
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 -עק ןערעי ןיא קעװַא ייברעד טנעל ןוא ייא ןייא וצ לערעמעק ןעד
 ןעטקעזניא עטייקוצ ןופ טהעטשַאב סָאװ ,זייּפש לעסיבַא ?ערעמ

 ;רעייא יד ןופ סױרַא ןעמוק עכלעוו ,ןעורַאל יד .ןעניּפש רעדָא

 ייז רַאפ טָאה רעטומ רעייז סָאװ ,זיּפש םעד טימ ךיז ןערהענ
 -טנע ןוא ןעּפוּפ ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאפ ,סיוא ןעסקַאװ ,טיירגעגנָא

 רענעלק סָאװטע ןענייז עכלעוו ,ןענעיב-רעטײברַא ןיא ךיז ןעלקיוו

 ןעכַאמ ןוא טסענ םעד ןערעסערגרַאפ רעטיײברַא יד .ןיגינעק יד יו
 ןיא ייא ןייא וצ טנעל ןיגינעק יד .ךעלרעמעק רהעמ םהיא ןיא

 רהעמ ןיוש ייז טגרָאזאב יז רעבָא ,לרעמעק ןעטיובעגסיוא יינ ןעדעי
 ןעגעל ייז .רעטײברַא יד טציא ןיוש ןעוט סָאד ,זייּפש טימ טינ

 עכלעוו ,טסענ רהיא טימ עּפסעוװ רעבערג ַא --- .119 גנונכייצ
 .דרע ןופ סיוא טכַאמ יז

 ,ןעניּפש רעדָא ןעטקעזניא עטייקוצ לערעמעק ןעדעי ןיא ןיירַא

 -ָאה ןעלָאז רעייא יד ןופ ןעמוקסיורַא ןעלעוו סָאװ ןעורַאל יד ידכ

 א סױרַא טמוק סע ןוא גנַאל טינ טרעיוד סע .ןעסע וצ סָאװ ןעב

 רעד ןוא ?הָאצ ןיא טסקאוו עינָאלַָאק יד .רעטיײברַא רוד רעיינ

 רעסיורג ַא ןופ םרָאפ יד טמוקַאב רע זיב ,רעסערג ץלַא טרעוו טסענ

 ,טסענ ןעּפסעװ רעטנַאקַאב טוג רעד זיא סָאד .עקליּפ רעכילננעל

 ןעּפסעוװ ַא ןערעדורפיוא .ןערהירנָא טינ ךיז ףרַאד ןעמ ןעכלעוו וצ

 סיױרַא ךיז ןעזָאל ןעּפסעװ יד .ךאז עכילרהעפעג ץנַאג ַא זיא טסעג

 ןופ רעפיירגנָא םעד ןעלַאפַאב ,ןרָאצ סיורג טימס טסענ רעייז ןופ

 ,רעכעטש עניטפינ ערעייז ןיירַא םהיא ןיא ןעזָאל ןוא ןעטייז עלַא

 ,ביילרעטניה רעייז ןיא ןעבָאה ייז עכלעוו
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 יר .ןענעיב-ןרָאה רעדָא ןעּפסעװ יד ןערעו טנעכערעגוצ ךיוא

 -עגנייא ןענייז עכלעוו ,סעינָאלָאק ןיא ןעמַאזוצ ןעבעל ןעּפסעװ

 סעלַא ןעסע ןעּפסעװ יד .רעטײברַא ןוא תובקנ ,םירכז ןיא טלייט
 טפָא ,ןעטסענ ערעייז .וװ .זַא .א ןעטקעזניא ,סנירג ,טכורפ ---

 ןעיורג ַא ןופ טכַאמעג ןענייז עלַא רעבָא ,טיובעג ןעדעישרַאפ

 טפור ןעמ .,רעיּפַאּפ ןימ א טייקכילקריוו רעד ןיא זיא סָאװ ,ףָאטש

 ערעייז טימ ּפֶא ןעצַארק ןעּפסעװ יד .,?רעיּפַאּפ ןעּפסעװ , סע

 ךעלקיטש רעצעלק רעֶדָא סנַאקרַאּפ עטלַא ןופ ןעקַאבניק עקרַאטש

 ,רעיּפַאּפ ןימ ַא ןופרעד סיוא ןעכַאמ ןוא ןעייקוצ ייז עכלעוו ,ץלָאה

 .רעיּפַאּפ-קַאּפ-ןעיורג וצ ךילנהע זיא סָאװ
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 .טסענ-ןעּפסעוװ ַא -- .111 גנונכייצ

 .רעטניוו םעד ךרוד ןענעל סניגינעק יד רעדָא תובקנ יד זיולב

 טמוק רעטניוו רעד יװ ,סיוא ןעבדַאטש רעטייברא יד ןוא םירכז יד
 סיוא ןיגינעק עדעי ךיז טיוב גנילהירפ טרעוו סע ןעוו .ןָא רָאנ

 יז ןעכלעוו ,"רעיּפַאּפעּפסעװ , ןופ טסענ ןעכילדנור םעניילק ַא

 טסענ ןופ גנונעפע רעד טימ ,םיוב ַא ןופ גנייווצ ַא ףיוא ןָא טגנעה
 "סקעז עכילטע טכַאמעגסיוא ןענייז טסענ םעד ןיא .ןעטנוא ךָאנ

 ןעוו .ןענעיב-גינָאה יד ןופ ןעטסענ יד ןיא יו ,ךעלרעמעק עניטנַאק .!
 "עי ןיא סיוא יז טנעל ,טסענ רהיא טימ ניטראפ זיא ןיגינעק יד 4 |
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 -יוב סענילאמ א ןופ גייווצ ןערעקיד א ןופ ץרַאה סָאד סיוא טרע
 םעד טלייטוצ ןוא סופ ןעבלַאה א ךרע ןא ןופ גנעל רעד ראפ ?עמ

 ןיא ייא ןייא וצ טגעל יז עכלעוו ןיא ,ךעלרעמעק עכילטע ןיא ?לח

 ןיא ןיירא טנעל ןוא ביוטשדןעמולב ןָא יז טלעמאז ןאד .,ןערעי
 -רַאל רעד ראפ נונענ ןייז לָאז סע זַא ,?עיפ ױזַא ?ערעמעק ןערעי

 טעװ יז זיב ,זיּפש גונעג ,ייא ןופ ןעמוקסיורַא טעװ סָאװ ,עווי
 טימ ןענרָאזַאב ןיילַא ךיז ןענעק ןוא ןעיב ַא ןיא ןעלקיווטנע ךיז

 יז טצעזאב ,טײברַא רהיא ןָאטענּפָא טָאה הבקנ יד ןעו .ןעסע
 זיב טרַאװ ןוא טסענ םעד ןופ לערעמעק ןעטשרעבניוא םעד ןיא ךיז
 "ייז ןופ ןעמוקסיורַא ןוא ןעלקיווטנע ךיז ןעלעוו ןענעיב עגנוי יד

 רעיירפ ,רעטיירב רעד ןיא סױרַא ייז יז טרהיפ ןאד ,ךעלרעמעק ערע

 ןעגידנעטשטסבלעז א ןערהיפ ןא טגנַאפ ייז ןופ רעדעי ןוא טלעוו
 .תוירחא ענענייא ןייז ףיוא ןעבעל

 רעד רעדָא ,"ןעיב-רערעיומ , רעד ךיוא זיא טנאסערעטניא
 טסענ ןייז סיוא טבָארג רעדָא טרעיומ רעכלעוו ןעיב רעבערגיםייל
 ,סעינָאלָאק עסיורג ןיא ןעבעל ןענעיב עגיזָאד יד .דרע עגימייל ןיא
 .ךיז רַאפ ?ערעמעק םענענייא ןייז ךיז טָאה ןעיב רעדעי רעבָא

 ?ערעמעק ַא סיוא ךיז טרעיומ רעדָא סיוא ךיז טבָארג הבקנ ערעי
 ןעטרָאד טנעל ןוא ,ערעדנַא עלַא ןופ טלײטענּפָא זיא סָאװ ,ךיז רַאפ
 -ןעמולב ןופ טהעטשַאב סָאװ ,זייּפש ןָא טיירג ןוא רעייא ערהיא

 ייז ןופ ןעלעוו סָאװ ,ןעורַאֿפ יד ראפ ,טפַאזןעמולב ןוא ביוטש

 ןייא ןיא םנה ןוא .טינ ייז רַאפ יז טגרָאז רעטייוו ,ןעמוקסיורַא
 ןופ ענייא טייוו טינ ךעלרעמעק עכלעזַא ךס ַא ךיז ןעניפעג ץַאלּפ
 ךיז רַאפ רעדעי ךיז טכעל ךָאד ,עינָאלָאק עצנַאג א ,ערעדנַא יד

 ןַארַאפ רעבָא ןענייז סע .ןעטייווצ ן'רַאפ טינ ט'הגאד רענייא ןוא

 -לעװ ,ןעסקַאװעג רענעלק ןענייז ייז ,"ןענעיב-רערעיומ , עכלעזַא

 סע .ךיז ןעשיווצ סעכילטפַאשניימעג סָאװטע ָאי ןיוש ןעבָאה עכ
 -טפַאשניימעג ןעבָארנ ןוא תובקנ עכילטע ייז ייב ךיז ןענינייארַאפ

 רעד ןיא סיוא טבָארנ ייז ןופ עדעי רעכלעוו ןופ ,בורג ַא סיוא ךיל

 םייח רהיא ךיז טכַאמ יז ואוו ,ךיז ראפ רעמַאק ןערעדנוזאב א טייז
 .רעייא ערהיא טגנעל ןוא

 "ֹּוֵמ יד סָאװ ,עּפורנ רעניבלעז רעד וצ ןעגנַאלַאב ןענעיב יד
 ףךיוא לייוו ,"ענירלעגעילפ-טיוה , ,ןערעטּפָאנעמיה יד וצ --- סעקשאר
 .לעטייה ןיד ַא ןופ ןהעזסיוא םעד ןעבָאה ןעלנילפ ערעייז

 ןעפרַאד ןעטקעזניא עכילטפַאשלעזעג יד וצ -- .ןעּפסעװ יד
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 ןעדנירג וצ ,טסענ א ןעכוז קעווא ייז ןופ עדעי ךיז טזָאל גנילהירפ
 .עינָאלָאק עיינ א

 ,ןעמַאזנייא ןַא ןערהיפ עכלעוו ןענעיב ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע

 ,לשמל ,"ןעיב-יוב , ,רענירג ,רעניילק רעד .ןעבעל ןעטרעדנוזענּפָא

 ןייק טינ טרהיפ ,ךעלמיוב סענילאמ ןיא טסענ ןייז טיוב רעכלעוו

 "יוב הבקנ יד .ןעטרעדנוזענּפָא ןא רָאנ ,ןעבעל ןעכילטפאשלעזעג
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 .ןעיב-רערעיומ ַא ןופ טסענ ַא .ןעיב-יוב ַא ןופ טסענ ַא
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 ןערעוו ייז יו ,"סובמָאב , רעדָא ,"ןענעיב-םורב , יד ןענייז ,טנַאק
 -ינעוו רעדָא רהעמ ,ןעמָאנ ןעכילטפַאשנעסיװ רעייז טימ ןעפורעג
 םורב יד .ןענעיב-גינָאה יד וצ ןעבעל טרַא רעייז טימ ךילנהע רעג

 ןעסקַאװַאב ןענייז ןוא ןענעיב-גינָאה יד ןופ רעסערג ןענייז ןענעיב
 טרעה ןעהילפ ייז ןעוו .ייז ןופ רָאה ערעטכידעג ןוא ערעגנעל טימ

 -אמ נינָאה ןייק .ןעזושז רעדא ןעמורב רעקראטש א ייז ןופ ךיז
 .ןעבעל ןעכילטפאשלעזעג ַא ןערהיפ ייז רעבָא ,טינ ייז ןעכ

 -עוו ןענעיב-םורב יד ייב זיא ןעבעל עכילטפַאשלעזעג סָאד
 "ייז ךיז ןעכַאמ ייז .ןענעיב-נינָאה יד ייב יו טלעקיווטנע רעגינ
 ,רעצעלק רעדָא רעמיוב עטליופעגסיוא ןופ רעכעל ןיא ןעטסענ ערע
 ןיא .ןיומ-דלעפ א ןופ ךָאל ענעזָאלרַאפ ַא ןיא רעדָא דרע רעד ןיא
 -עילנטימ ערעדנַא עלַא ,ןיגינעק יד ןעבעל זיולב טביילב רעטניוו

 רעד ןָא טמוק סע ןעוו ,סיוא ןעברַאטש עינָאלָאק רעד ןופ רעד

 -ולב ןעלמַאז סױורַא ןיגינעק יד ךיז טזָאל גנילהירפ ןיא .טסברעה

 ןייא ןיא ןעמַאזוצ טענק יז עכלעוו ,טפַאז-ךעמולב ןוא ביוטש-ןעמ

 ןעבילקעגנָא טָאה יז ןעו .טסענ רהיא ןיא קעװַא טנעל ןוא עסַאמ
 טגעל יז .רעייא עכילטע סיוא יז טנעל ,זיּפש לעסיב טכער א

 "וק רעייא יד ןופ ןעוו ןוא ,זייּפש רעטלעמַאזעגנָא רעד ףיוא ייז
 יד .ךיז ייב גנורהַאנ רעייז ךיילג ייז ןעבָאה ,ןעורַאל סױרַא ןעמ

 ?יונק ַא טימ םורַא רעטעּפש ךיז ןעניּפש ,סיוא ןעסקַאװ ןעורַאל

 -וק סע עכלעוו ןופ ,ןעּפוּפ ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאפ ,םידעפ ענעדייז

 ,רעטײברַא ןענייז ןענעיב ענעמוקעגסיורַא יד .ןענעיב סױרַא ןעמ

 ירד .ןינינעק רעד ןופ רענעלק סָאװטע סקואוו ןיא ןענייז עכלעוו

 -סטיײברַא יד וצ רעבירַא ןַאד טהעג זייּפש ןעלמַאז ןופ טייברא

 -ןעמולב עסַאמ עסיוועג ַא ןָא ןעלמַאז רעטײברַא יד ןעוו ,ןענעיב

 -ענפיונוצ רעד ןיא ייז ןעכַאמ ,ףיונוצ ןעטענק ייז עכלעוו ,ביוטש

 -על ןָא טגנַאפ ןיגינעק יד עכלעוו ןיא ,ךעלרעמעק עסַאמ רענעטָאנק

 רעד ןעוו .רעטײברַא עיינ סױרַא ןעמוק סע עכלעוו ןופ ,רעייא ןעג

 ףיוא ןוא רעטייברא יד םהיא ןערעסערגרַאפ ,ןיילק וצ זיא טסענ

 רעמוז ןיא .עינָאלַָאק עצנַאנ ַא טיובעגסיוא טרעוו ןפוא אזַא
 םירכז סיורא ןעמוק סע עכלעוו ןופ ,רעייא סיוא ןיגינעק יד טנעל

 "רא עלא ןעברַאטש רעטניוו רעד ןָא טמוק סע ןעוו .תובקנ ןוא

 ,סניגינעק יד ,תובקנ יד זיולב ןעביילב סע ,סיוא םירכז ןוא רעטייב

 רעד ןָא טמוק סע ןעוו ןוא ,רעטניוו םעד רעביא ןעבעל עכלעוו
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 -יטסיזמוא יד ,ןענָארד יד ןענעיב-רעטײברַא יד ןעלַאפַאב ,זייּפש

 ,טפערט סע  .סיוא ייז ןענע'גרה ןוא רעהעגיניריי? יד ,רעסע ענ

 ,ןָא טמוק רעטניוו רעד ןעוו ,זיולב טינ עבלעזסָאד ןעוט ייז זא

 רעד .זייּפש ןיא לעגנאמ א טרעוװ סע ןעוו ,טייצ רעדעי ןיא רָאנ

 טָאה ,עינאווערָאה עדמערפ ןופ ןעסע ליוװ ןוא טינ טייברא סָאװ

 -יײברַא יד ןופ רשוי רעד זיא ױזַא --- ןעבעל וצ טינ טכער ןייק

 -עוו ,סיורג רהעז זיא זייּפש ןיא לעגנאמ רעד ןעוו .ןענעיב-רעט

 עסיורג ןענייז עכלעוו ,ןעװרַאל יד טע'נרה'עג'סיוא ךיוא ןער

 ' טינ רנַאטשוצ ןעטלעקיווטנענוא רעייז ןיא ןענייז רעבא ,סרעסע

 .טייברא ןייק ףיוא גיהעפ

 -עטש ַא זיא טציזאב ןעיב א סאוו עפאוו-ספמאק עניצנייא יד
 "ירד-טפינ ַא טימ ןעדנובראפ זיא רעכלעוו ,בייל-רעטניה ןיא רעכ

 ןייז ןופ שיילפ ןיא םענייז רעכעטש םעד ןיירא טקעטש רע .עז

 רעד .טפיג םעד טימ ןעמאזוצ ןעטרָאד םהיא טזָאל ןוא אנוש
 -אב ןענעיב ךס א ןעוו .ךילצרעמש ץנאנ זיא ןעיב א ןופ ךָאטש
 .רהאפעג ןיא ןעבעל ןייז ןעלעטש ייז ןענעק ןעשנעמ א ןעלאפ
 ןייז םהיא טסָאק ,אנוש ןייז טינ ןעיב א סאוו רעבא ךָאטש רעד

 ןעיב רעד ךיז טנעגעזעג ייווצ רעדא גָאט א ןיא .ןעבעל רענענייא

 ןענעיב רעטייברא יד ןיולב ןעבָאה רעכעטש .ןעבעל ןייז טימ
 לייוו ,ןעכעטש וצ טינ וליפא ןעניוט ןענָארד יד ,סנינינעק יד ןוא

 .טינ רעכעטש ןייק ןעבָאה ייז
 ןערעו עכלעוו ,יד .גנַאל טינ ןעבעל ןענעיב רעטײברַא יד

 -ָאמ יירד זיב ייווצ ןופ זיולב ןעבעל ,גנילהירפ ןיא טהירבעגסיוא
 סקעז ןופ ןעבעל ,טסברעה ןיא סױרַא ןעמוק עכלעוו יד ןוא ,טַאנ

 ,עינָאלָאק רעד ןיא ןעבעל עכילטפאשלעזענ סָאד .טַאנָאמ טכא זיב
 טמוק ,טברַאטש רוד רעטלַא רעד ןעוו .טצעזעגטרָאפ טרעוו ,רעבָא
 ןיא ןעבעל סָאד ןוא טײברַא יד .רֹוד רעיינ ַא ךיילג םהיא ךָאנ
 רעבירַא טבעל ןינינעק יד .טלעטשענבָא טינ טרעוו עינָאלָאק רעד
 -ןענעיב ַא ןופ ןעבעל סָאד ןיא סע גנאל יו .תורוד ערערהעמ
 זַא ,טנעכערעג טרעוו סע .טמיטשַאב טינ יונעג ךָאנ זיא ןינינעק
 רעבָא זיא סע ,רהָאי ףניפ סנינינעק-ןענעיב יד ןעבעל ךילטינשכרוד
 טָאה ןיגינעק-ןענעיב ַא ןעוו ,לַאפ ַא ןערָאװענ טעטכַאבָאעב ןיוש
 ךשמ ַא ןיא סיוא טגעל ןיגינעק-ןענעיב ַא .רהָאי ןהעצפופ טבעלענ
 .רעייא ןָאילימ ַא ןופ ךרע ןַא רהֶאי ַא ןופ

 -ַאב רהעמ ןענייז עכלעוו .ןענעיב םעיצעּפס ערעדנַא יד ןפ
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 םיוב ןופ גייווצ א ףיוא ּפִא ךיז ייז ןעלעטש עזייר ערעגנעל א ךָאנ

 םראווש א ןיא ,עסאמ עטכידעג א ןיא ףיונוצ ךיז ןעלמאז ןוא

 -וז קעװַא ןַאד ךיז טזָאל םראווש-ןענעיב רעד .סע טפור ןעמ יו

 -םיֹוא ןענעיב עגיזָאד יד ןערעוו ךילנהעווענג .טסענ עיינ א ןעכ

 ייז ראפ ןיוש טרעוו סאוו ,קָאטשנענעיב םעיינ א ןיא ןעגנאפעג

 רעד טימ ךיז ןעניטפעשאב סאוו ,יד ןופ טיירגעגנָא רעהירפ ןופ

 ,טיירגעגנָא טינ זיא קָאטשנעיב ןייק ןעוו .ןענעיב ןופ עינאוועדָאה

 ַא ןופ םַאטש א ןיא ךָאל א סיוא םראוושךןענעיב רעד ךיז טכוז

 .ןעטרָאד ךיז טצעזַאב ןוא םיוב םענעקורט

 ןופ ןעהעזעג ןעיב ַא ןופ ּפָאק רעד (1 --- .108 גנונכייצ
 ןופ רעכעטש רעד (2 ;(טרעסערגרַאפ קרַאטש רהעז) טגָארּפ
 רעכעטש ןופ ץיּפש רעד (8 .(טרעסערגרַאפ קרַאטש רהעז) ןעיב
 .(טרעסערגרַאפ רהעט ךָאנ)

 -עיב םעיינ םעד ןיא ןירַא טמוק םרַאװש-ןענעיב רעד ןעוו

 "רַא עגידווערהיר ַא ןָא ךיילנ ךיז טגנַאפ ,טסענ רעדא קָאטשנענ

 ךיילנ ךיז ןעזָאל רעטײברַא יד .עינָאלָאק עיינ ַא ןעדנירג וצ טייב

 ןָאט ,ךעלרעמעקיסקַאװ ןעיוב ןָא ןעגנַאפ ייז ,זייּפש ןעלמאז סיורא

 ןענעל ןָא טננַאפ ןיגינעק יד ןוא ,טײברַא עניטיונ ערעדנא עלַא /

 ַא ךיז טלעקיוװטנע טייצ רעצרוק .ַא ןופ ףיולראפ ַא ןיא .רעייא

 .עינָאלָאק עסיורנ

 ןיא לעגנַאמ ַא טרעוו סע ןוא רעטניוו רעד ןָא טמוק סע ןעוו
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 ץַאלּפ ןייז ןעמענרַאפ וצ טיירג קָאטשנעיב ןיא סױֵרַא טמוק ןוא

 .טגנַאלַאב רע ןעכלעוו וצ סַאלק םעד טיול ,טפַאשלעזעג רעד ןיא

 -עדָאהעג ןוא ןעגיוצרע ךיילג ןערעוו ןעװרַאל עלַא טינ רָאנ

 -ַאק עלעיצעּפס סעקנַאינ יד ןעכַאמ ןעורַאל עכנַאמ ראפ .טעװ

 -רעמעק עכילטע ןופ ךעלטנעוו יד רעדנַאנַאפ ןעכערב ייז .ןערעמ

 טניפעג עכלעוו ,עװרַאל יד .רעמַאק ןעסיורג ןייא ןעכַאמ ןוא ךעל

 -רַאנ רעד טימ זיולב טזייּפשעג טרעוו רעמַאק ןעסיורג םעד ןיא ךיז

 -נעמולב יװ ,זיּפש עכאפנייא ןייק ,"ילעשז-ןענעיב , רעטפאה

 ,ןעורַאל ערעדנַא יד וצ ןעבעגנעג טרעוו סע סָאװ ,גינָאה ןוא ביוטש

 -עגעג טינ רהיא טרעוו ,טלַא געט יירד רעדָא ייווצ ןענייז ייז ןעוו

 .ןעגינעק א סױרַא טמוק עורַאל ַאזַא ןופ .ןעב

 טימ ךיילנ זיא ,סױרַא טמוק ןיגינעק א רעכלעוו ןופ ,ייא יד

 ןוא רעטײברַא סיורא ןעמוק סע עכלעוו ןופ ,רעייא ערעדנא עלא

 -רַאל יד ןוא רעמַאק ןעסיורנ ןעמארעג ַא רעבָא טמוקַאב יז ,ןענָארד

 יטִא ןוא ,זייּפש ערעסעב טמוקאב רהיא ןופ פױרַא טמוק סָאװ עוו

 לָאז ייא רעכאפנייא ןַא ןופ זַא ,סע עכַאמ עינַאװעדָאה ערעסעב יד

 .ןיגינעק ַא ןעסקַאװסױרַא

 ,רעייא עטעטכורפאבנוא ןופ סױרַא ןעמוק (םירכ;) ןענָארד יד

 ,ןינינעק יד .ךעלרעמעק ערעסערג ןיא טגנעלעג ןערעוו עכלעוו

 -עטכורפאב ןענעל וצ טייקניהעפ יד טָאה ,רעייא יד טנעל עכלעוו
 -וק רעייא עטעטכורפאב יד ןופ .עטעטכורפאבנוא ןוא רעייא עט

 -כורפאבנוא יד ןופ ןוא ,סניגינעק יד ןוא רעטייברא יד סיורא ןעמ

 | .ןענָארד יד -- עטעט

 עכילטע רעדָא ייווצ ןערָאבעג ןערעוו קָאטשנעיב ַא ןיא ןעוו

 .רעדורעג רעסיורג ַא עינָאלָאקענעיב רעד ןיא טרעוו ,סנינינעק

 ,ןיגינעק ןייא ןופ ןילב טרעינער טרעו עינָאלָאקךענעיב עדעי

 -אב סע ןעוו .הציחמ ןייא ןיא ןעבעל טינ ןענעק סניגינעק ייווצ

 -לַא יד ךילנהעוועג טזָאלראפ ,ןינינעק עיינ ןייא זיולב ךיז טזייוו

 ןהֶא רעביא טזָאל ןוא קָאטשנעיב םעד ,רעטומ יד ,ןינינעק עט

 -עק עיינ עכילטע רעבָא ןעו .רעטכָאט רעד וצ הכולמ יד ףמַאק

 ףמאק ַא ייז ןעשיווצ סיוא טכערב ןַאד ,ןערָאבעג ןערעוו ןענינינ

 א טביילב ייז ןופ ענייא ןיולב זיב ,ןעבעל ףיוא ןוא טיוט ףיוא

 עטלַא יד טזָאלראפ ,טנידנעעג זיא המחלמ יד ןעוו .עגידעבע?

 -ןענעיב ?ייט א ןופ גנוטיילנאב רעד ןיא קָאטשנעיב םעד ןיגינעק

 .קעווא ןעהילפ ןוא רהיא ןָא ןָא ךיז ןעסילש עכלעוו ,רעטייברא
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 רעד ,ביוטש-ןעמולב טימ ןוא גינָאה טימ ןעמונרַאפ ךעלרעמעק
 ןיגינעק רעד ןופ רעייא יד טימ ןעמונרַאפ זיא לייט רעגירעביא
 .סױרַא ייז ןופ ןעמוק סָאװ ,ןעװרַאל יד טימ רעדָא

 יז טהילפ ,רעייא ערהיא ןענעל ןָא טגנַאפ ןיגינעק יד ןעוו

 -סקַאװ ?הָאצ רעסיוועג ַא ןיא טגעל ןוא קָאטשנעיב םעד רעביא
 םורַא געט יירד ןיא .?ערעמעק ַא ןיא ייא ןייא וצ ךעלרעמעק

 ,עכייוו סױרַא ייז ןופ טמוק סע ןוא טהירבעגנסיוא רעייא יד ןערעוו

 ןעפורעג ןערעװו עכלעוו ,ךעלמירעוו עזָאלפליה ,עסייוו ,עניילק

 -ַאב עזָאלפליה עניילק עגיזָאד יד ףיוא ןעסַאּפוצפיוא .ןעוורַאל

 -נַאינ , עלעיצעּפס ןַארַאפ קָאטשנעיב םעד ןיא ןענייז ,ןעשינעפטש

 רעייז סָאװ ,ןענעיב רעטייברא יד ןופ לייט ַא ןענייז ייז ,"סעק

 .ןענעיב ענערָאבעג-ײינ יד ןעוועדָאה וצ ןוא ןעשטנַאינ וצ זיא הדבוע

 טינ ךיוא ןעכַאמ ייז ,זייּפש ןייק ןעלמַאז םורַא טינ ןעהילפ ייז

 "ניק יד ןעוועדָאה ןוא ןעשטנַאינ זיא הדבוע רעייז רָאנ ,גינָאה ןייק

 טייברא עניזָאד יד טרעוו ךילנהעועג .עינָאלָאק רעד ןופ רעד

 ייז ןעו טשרע .עינָאלָאק רעד ןופ ןענעיב ערעגניא יד ןופ טליפרע

 -ערט ,רהעמ רערדָא טייצ ךָאו ַא סעקנַאינ סלַא טנעידענּפָא ןעבָאה

 ינינָאה ןוא עדנעלמַאז-זייּפש יד ןופ ןעהייר יד ןיא ןיירא ייז ןעט

 קָאטשנעיב ןופ ןענעיב ערעגניא ןוא ,ןענעיב-רעטייברא עדנעכַאמ

 -ענ ןערעוו ןעװרַאל יד .סעקנַאינ סלא ץַאלּפ רעייז ןעמהענרַאפ

 רעטפַאהרַאנ רהעז רעלעיצעּפס ַא טימ סעקנַאינ יד ןופ טעמרָאק

 ,"ילעשז-ןענעיב , רעדָא "טפַאז-ןענעיב , ןעפורעג טרעוו סָאװ ,זייּפש

 סע ןעגניירב ןוא ןעגָאמ רעייז ןיא ןעכַאמ סעקנַאינ יד עכלעוו

 ,םעדכאנ .ןעװרַאל יד רַאפ זייּפש סלַא ?יומ רעייז ךרוד סױרַא

 -נַאינ יד ןעננַאפ ,טלַא געט יירד רעדָא ייווצ ןערעוו ןעורַאל יד יװ

 ךילדנע .גינָאה טימ ןוא ביוטש-ןעמולב טימ ןענעמרָאק ןָא ייז סעק

 ,פערעמעק-סקַאװ םעד ןופ זייּפש לעסיבַא ןיירַא סעקנַאינ יד ןענעל

 -יוא ןופ לערעמעק סָאד טכַאמראפ ןוא ךיז טניפעג עורַאל יד ואוו

 ןיא ןעסָאלשעגנייא גידנעטשלָאפ ,עװרַאל יד .,סקַאװ טימ ןעב

 עקנַאינ יד סָאװ ,זיּפש ?עסיב סָאד ףיוא טסע ,לערעמעק רהיא

 -ניּפש ַא טימ ןעניּפשמורַא ךיז ןָא טגנַאפ ןוא ,ןעזָאלעג רהיא טָאה

 ךיז יז טלעדנַאװרַאפ נעט יירד ןופ ףיױלרַאפ ןיא .עליה סבעוו

 ןהעציירד ןעסע ןהֶא ןוא ךילגעווַאבמוא טנעיל עכלעוו ,עּפוּפ ַא ןיא

 רעד .ןעיב ןעגידנעטשלָאפ ַא ןיא ךיז טלעדנַאוװרַאפ יז ןעוו ,געט

 ?ערעמעק ןייז ןופ ?עקעד-סקַאו םעד ףיוא ןַאד טכערב ןעיב רעגנוי
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 "ראפ ןופ ןענעיב-רעטייברא יד ןעלמַאז ביוטש-ןעמולב םעד

 .ןענעיב יד ייב טבעילַאב ןענייז עכלעוו ,ןעמולב ןעטרָאס ענעדייש
 קָאטשנעיב ןיא טכַארבעג טרעוו ביוטש-ןעמולב רעטלעמַאזעג רעד
 ייז יו ,"ךעלעברעק גינָאה , רעדָא "ךעלעברעק-ביוטש , יד ןיא
 ףיוא ןעבָאה ןענעיב-רעטייברא יד סָאװ ,ןעפורעג ךיוא ןערעוו
 ,ךעלעבירג עכַאלפ עכלעזַא ןענייז סָאד .סיפ עטשרעטניה ערעייז
 ענעגיובעג היור ַא טימ טמױזענּפָא ןענייז ןעדנַאר ערעייז עכלעוו
 לָאז רע זַא ,ביוטש-ןעמולב םעד ןעציש עכלעוו ,ךעלערעה עפייטש
 טלעמַאזעגנָא טָאה ןעיב-רעטייברא רעד ןעוו .ןעלַאפסױרַא טינ

 .קָאטשנעיב ןיא ,םייהַא קירוצ רע טהילפ ,ביוטש-ןעמולב גונענ

 קָאטשנעיב ןופ טייוו ?יימ עכילטע קעװַא ןענעיב יד ןעהילפ טּפָא

 .גנוטכיר רעדַארג ַא ןיא רעמיא ןעהילפ ייז .ביוטש-ןעמולב ןעלמַאז

 ןעלמַאז ןענעיב-רעטייברא יד סָאװ ,ביוטש-ןעמולב יד רעסיוא

 ןופ גינָאה ךיוא ייז ןעריצירבאפ ,עינָאלַָאק רעד רַאפ זייּפש סלַא
 םעד סיוא טניוז ןעיב-רעטייברא רעד .ןעמולב יד ןופ טפַאז םעד

 ןיא ּפָארַא םהיא טגנילש ןוא ןעמולב עסיוועג ןופ טפַאז ןעסיז
 לופ זיא ּפָארק ןייז ןעוו .ןענָאמ ןעטשרעביוא רעדָא ּפָארק ןייז
 טסינ ןוא קָאטשנעיב םוצ קירוצ רע טהילפ ,טפַאזןעמולב טימ
 .ךעלרעמעק-סקַאװ יד ןיא ּפָארק ןייז ןופ טפַאז-ןעמולב םעד ןיירַא
 רע זַא ,רעסַאװ לעיפוצ ךָאנ רעבָא טלַאהטנע טפַאזךעמולב רעד
 לייט א ןעו טשרע  .גינָאה סלַא ןערעו טכיורבעג ןענעק לָאז
 .ניטרַאפ נגינָאה רעד זיא ,סיוא ךיז טנעקירט רעסַאװ םעד ןופ
 -העמ ךיז ןעלמַאזרַאפ ,ןעפּפמַאדרַאפ רעכיג לָאז רעסַאװ סָאד ידכ
 ואוו ,ךעלרעמעק-סקַאו יד רעביא ןענעיב-רעטייברא יד ןופ ערער

 ןענעווַאב וצ גיטפעה ןָא ןעננַאפ ןוא ,ךיז טניפעג טפַאז-ןעמולב רעד
 ןעפַאשעג טרעוו גנוגעװַאב רעגיזָאד רעד ךרוד .ןעלגילפ ערעייז
 ,רעסַאװ םעד ןופ גנופּפמַאדסיוא יד טרעלענשרַאפ סָאװ ,טניוו ַא
 .טפאזךעמולב םעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ

 -רעטייברא יד ןעפרַאד גינָאה ןוא ביוטש-ןעמולב רעסיוא
 ןעגיכעּפ ַאזַא טימ קָאטשנעיב םעד ןעגנרָאזַאב לָאמסעכנַאמ ןענעיב
 -נעיב ןופ רעכעל יד ןוא ןעטלַאּפש יד ןעכַאמרַאפ וצ לַאירעטַאמ

 עגיזָאד סָאד ןעלמַאז ייז .םהיא ןיא ךיז ןעזייוַאב ייז ןעוו ,קָאטש

 ןעניכעּפ םעד ןופ ,ןהעזסיוא ןעכילטיור ַא טָאה סָאװ ,לַאירעטַאמ
 .ןעּפסָאנק רעמיוב ענעדיישרַאפ ןופ טפַאז

 -סקַאװ יד ןופ לייט ַא זיולב זיא ,טקרעמַאב רעהירפ ןיוש יו
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 ,ןענָארד יד ןופ רעסערג זיא יז סָאװ רעסיוא ,ןיגינעק יד ןוא ייז ןופ
 .ייז ןופ ךיוב ןערעניד ןוא ןערעגנעל ַא יז טָאה

 רעייז ןענעיב-גינָאה יד ךיז ןעכַאמ דנַאטשוצ ןעכילריטַאנ ןיא
 -רָאד ןערהיפ ייז ,םיוב ןעטנעקירטענּפָא ןַא ןופ ךָאל ַא ןיא טסענ

 עכלעוו טימ ,ןעקָאטש-ןעיב יד ןיא ױו טקנוּפ ןעבעל רעייז ןעט
 .גינָאה רעייז ןענירק וצ ידכ ,טגרָאזַאב ייז טָאה שנעמ רעד

 ןייא ,טגָאזעג ןיוש יװ ,ןַארַאפ זיא עינָאלָאק-ענעיב ַא ןיא

 ויב ןהעִצ ןופ ןוא (םירכז) ןענָארד טרעדנוה עכילטע ,ןינינעק
 ןעשטנַאינ ייז ,זייּפש ןעלמַאז ייז .רעטייברא דנעזיוט גיסיירד
 יר ןעכַאמ ייז ,גינָאה םעד ןעכַאמ ייז ,רעדניק יד ןעועדָאה ןוא
 ןעוט ייז ןוא ןעקָאטש-ןעיב יד ןעטכיררַאפ ייז ,ןערעמַאק-סקאװ

 .עינָאלָאק רעד רַאפ ךיז ןערעדָאפ עכלעוו ,טייברא ערעדנַא עלַא
 ,ןענָארד יד ןוא ,רעייא ןעגעל וצ עבַאנּפיוא יד טָאה ןיגינעק יד
 ןעבָאה טייברא רעדנַא ןייק .רעייא יד ןעטכורפַאב ,םירכז יד רעדָא
 -רעמַאק , יד ,עטיווס עכילגינעק יד ןעדליב ייז סָאװ רעסיוא ,טינ ייז

 יד ןוֿפ ןובשח םעד ףיוא ןעבעל ןוא ןיגינעק רעד ןופ "ןערעה
 .רעטייברא

 ,ךעלרעמעקיסקַאװ טימ טליפענסיוא ןיא קָאטשנעיב רעד

 יד .טלעטשעגסיוא שירטעמיס ןוא גיטנַאק-סקעז ןענייז עכלעוו

 טכַאמעג ןערעוו ךעלרעמַאק עניטנַאק-סקעז עשירטעמיס עניזָאל

 יד ןעבָאה עכלעוו ,ןעקַאבניק ערעייז טימ ןענעיב-רעטייברא יד ןופ
 -עק יד עכלעוו ןופ ,סקַאװ יד .סעקטעּפָאל עלָאמש ןופ עמרָאפ

 -"רא םעד ןופ רעּפרעק םעד ןופ טמוק ,טכַאמעג ןערעוו ךעלרעמ
 ,סנעּפָארט עניסילפ עניילק ןופ םרָאפ רעד ןיא ,ןעיב-רעטייב

 ןופ טייז רעטשרעטנוא רעד ןופ םיוה ןופ סױרַא ןעהעג עכלעוו

 ןערעוו ,ףיונוצ ךיז ןעסיג סנעּפָארט עניילק עגיזָאד יד .ךיוב ןייז
 ס'ןעיב ןופ טייז ןעטשרעטנוא םעד ןעקעדַאב ןוא טרעווילגרַאפ

 ןעיב םעד ןופ רעטעּפש טרעוװ סָאװ ,לעטייה א טימ יוװ ךיוב

 עבלעוו ,סיפ עטשרעטניה ענייז ןופ ףליה רעד טימ ןעמונעגּפָארַא
 .ןעדנע עכילנהע-ןערעש עכלעזַא ןעבָאה

 טְליפעגנָא ןענייז ךעלרעמעק-סקַאװ יד ןופ להָאצ עסיוועג ַא

 יד רַאפ זייּפש סלא טנעיד סָאװ ,גינָאה ןוא ביוטש-ןעמולב טימ

 -עק עגירעביא יד ןיא דנערהעוו ,עינָאלָאק רעד ןופ רעניואוונייא
 ןענייז עכלעוו ,ןעורַאל יד רעדָא רעייא יד ךיז ןעניפעג ךעלרעמ
 .רעייא יד ןופ ןערָאװעג טהירכעגסיוא
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 עכלעזַא ךיז ןעניפעג ןענעיב-רעטייברא יד ןופ סיפ יד ףיוא סָאװ ןוא

 ייז סָאװ ביוטש-ןעמולב םעד ןעגָארט ייז עכלעוו ןיא ,ךעלעברעק

 .ןעלמַאז

 -לעזעג ןעטלעקיוטנע טסכעה ַא ןערהיפ ןענעיב-גינָאה יד

 ייב טשרעה סע ןוא סעינָאלָאק ןיא ןעבעל ייז .ןעבעל ןעכילטפַאש

 .גנולייטוצ-סטייברא עגנערטש ַא ייז

 :ןעיב רעטייברא ןַא (1 .ןענעיב גינָאה --- .107 גנונכייצ

 עגיטנַאק-סקעז יוד (4 ;ןיגינעק יד (8 ;(רכז) ןָארד ַא (2
 -רַאל ,ב ;ךעלרעמעק רעייא יד טגייצ א ואוו ,ךעלרעמעק-ןענעיב
 ,לערעמעק סָאד ,ר :;ךעלרעמעק-ןעּפּפ ,1 ;ףעלרעמעקדןעוו
 .ןיגינעק ַא;טהירֿבעגסיוא טרעוו סע ואוו

 ,ןעניב ןעטרַא יירד טלַאהטנע ןעניב-נינָאה ןופ עינָאלָאק ַא

 יז יו ,ןענָארד רעדָא םירכז ערערהעמ ,ןינינעק ןייא : ךילמענ

 -בייוו ןופ ןענייז רעטייברא יד ,רעטייברא ןוא ,ןעפורעג ןערעוו

 טינ ןעגעל ייז ,סעצינטעירזעב ןענייז ייז רעבָא ,טכעלשעג ןעכיל

 .ןהעזסיוא ןערעדנוזַאב ַא טָאה ןעטרַא יד ןופ רעדעי .,רעייא ןייק

 רעסערג ןענייז ןענָארד יד .ןעסקַאװעג ןיילק ןענייז רעטייברא יד
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 -ימ א ןיא 60 ךרע ןא לענש רהעז רעייא ערהיא טנעל יז .ןערהיר

 .גָאט א ןיא דנעזיוט 80 רעדא טונ

 -ןעבייל יד רעסיוא) סעקשארומ ןעננוטאנ ענעדעישראפ יד
 עּפורג רעד וצ ןערעהעג (סעקשַארומ עסייוו יד ןוא סעקשארומ
 יּפָאנעמיה ןעמָאנ םעד טימ ןעפורעג ןערעוו עכלעוו ,ןעטקעסניא
 ןופ ןעלגילפ יד ."עגידלעגילפ-טיוה , טניימ סָאד סָאװ ,ןערעט

 ןעהעז ןוא ןיד רהעז ןענייז סעקשַארומ יד ןופ תובקנ ןוא םירכז יד
 -ורג רעגיבלעז רעד וצ .טיוה ןופ ןהעטשאב ןעטלאוו ייז יוװ ,סיוא

 ןענעיב ןעגנוטַאג עלא ךיוא ןערעהעג ,ןערעטּפָאנעמיה יד וצ ,עּפ
 .ןעּפסעװ ןוא

 עכנאס .ןעברַאפ ענעדעישראפ ןופ ןענייז סעקשַארומ יד
 -נַאמ ןוא עצראווש עכנַאמ ,עניורב עֶכנַאמ ,עטיור ןענייז סעיצעּפס
 .עיורג עכ

 יירד ןיא טלייטעגנייא זיא סעקשארומ יד ןופ רעּפרעק רעד

 זיא ּפָאק רעד .ךיוב ןוא טסורב ,ּפָאק א ןיא : ןעלייט עכילטייר
 .סיורג ץנאג ,רעּפרעק ןופ ןעלייט עגירביא יד טימ סינטלעהראפ ןיא

 "יוא עטצעזעגנעמאזוצ עסיורג ייווצ ןאראפ ןענייז ּפָאק םעד ןיא
 .(ךעלקילַאטסירק רערָא ןעזניל ערערהעמ ןופ ןעהעטשַאב עכלעוו) ןעג
 עניד ,עננאל ייווצ סיורא ןעהענ ּפָאק ןופ ?ייט ןעטשרעדאפ ןופ

 -להיפ יד ןיא זא ןָא טמהענ ןעמ .(ןענעטנַא) ךעלדנערעה-להיפ
 העימשה שוח רעד ןוא חירה שוח רעד ךיז טניפעג ךעלדנערעה
 .סעקשארומ יד ןופ

 ןעבעל סָאד זיא סע גנאל יו טמיטשאב יונעג טינ זיא סע
 -ּפיוהאב ךָאבָאל ןהאשזד רעשרָאפ-רוטַאנ רעד .עקשארומ א ןופ
 -ָאה עכלעוו ,סעקשארומ ןיגינעק ייווצ טַָאהעג טָאה רע זא ,טעט

 -שארומ רעטייברא ענינייא ןוא רהאי ןעבעיז רעביא טבעלעג ןענ

 .רהָאי סקעז רעביא טבעלעג ןעבָאה עכלעוו ,סעק

 יד ןופ ןעבעל סָאד יו רעטנַאסערעטניא ךָאנ -- .ןענעיב יד
 ןַארַאפ ןענייז סע .ןענעיב יד ןופ ןעבעל סָאד זיא ,סעקשַארומ
 ייז ןופ עטסעטנַאקַאב רהעמ יד ,ןענעיב ןעגנוטַאנ ענעדיישראפ
 יד ךיוא ןענייז ןענעיב עגיזָאד יד ןוא ,ןענעיב-גינָאה יד רעבָא ןענייז
 ייז סָאװ ,ןעבעל טרַא םעד טימ ןעטקעזניא עטסעטנַאסערעטניא
 .ןערהיפ

 לעיפ רעּפרעק רעייז ןופ יוב םעד טימ ןענייז ןענעיב-נינָאה יד
 נירָאה זיא רעּפרעק רעייז סָאװ רעסיוא ,סעקשַארומ יד וצ ךילנהע
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 רעטיײברַא יד ,ןענַאנרָא ליומ עקרַאטש ןוא ּפעק עסיורנ ןעבָאה
 -לעגילפאב יד .סייוו ןענייז ןוא ןעטַאדלָאס יד יוװ רענעלק ןענייז

 -נילפ עסייוו ןוא סרעּפרעק עניורב ןעבָאה תובקנ ןוא םירכז עט
 טפָא טסקאוו עינָאלָאק רעד ןופ ןינינעק עדנטגעל-רעייא יד .,ןעל

 -טימ ערעדנַא יד דנערעוו ,גנעל רעד סופ ןעבלַאה ַא זיב סיוא
 "רעיפ יירד רעדא בלאה א זיולב ןענייז עינָאלַאק רעד ןופ רערעילג

 ר

 ;(יוכי סציא איז

 יי
 יג 1 ={ =

 אה

 ,ןיגינעק יוד ,א .סעקשַארומ עסייוו יד --- .106 ננונכייצ
 םעדכאנ ,ןיגינעק וד ,ד ;ןעלגילפ ערהיא טרילרַאפ יז רעדייא
 זוא ךיוב רהיא ןוא ןעלגילפ ערהיא ןעּדָאלַאראפ טָאה יז יװ
 "רא ןַא ,ב ;רעווא טימ טליפעגנָא ןוא סיורג רהעז ןערָאװעג
 .טַאדלָאס ַא ,ג ; עקשַארומ רעטייב

 שמהענ ןיגינעק רעד ןופ סיורג יד .גנעל יד (שטניא) לָאצ לעט
 רעיוהעגנוא ןא ךיז טניפעג רעּפרעק רהיא ןיא סאוו ,ןופרעד ךיז

 .רעייא ?הָאצ עסיורג

 קעווא תובקנ יד ןוא םירכז יד ןופ ?עיפ ןעהילפ גנילהירפ ןיא

 גנורָאּפ רעד ךָאנ .עזייר-סטייצכָאה א ףיוא עינָאלָאק רעד ןופ

 ףיוא פארא ךיז ןעזָאל ןוא ןעלגילפ יד ךיז ןופ פארא ייז ןעפראוו

 יד .עינָאלָאק עיינ א ןעריזינאגרָא ןָא ןעגנאפ ייז ואוו ,דרע רעד

 ןיא ןעסקאוו ןָא טגנַאפ יז ןוא רעייא ןעגעל ןָא טננאפ ןיגינעק

 םיוק ךיז ןעק יז זא ,סיורג יוזא ךיז טסקאוואוצ יז ,גָאט ןופ סיורג



 .(ןויבצ) ןאמפָאה .ב .רד 198

 -ַאב היח א געוװ ןיא ןָא ןעפערט סעקשַארומ-רעדנַאװ הנחמ עסיורג
 ןעגיוא יד ןיא ןָא רהיא ןעכירק ,ןעטייז עלא ןופ רהיא ייז ןעלאפ

 .ןעבעל רהיא ןופ ףוס ַא םעדכָאנ ןעכַאמ ןוא דנילב יז ןעכאמ ןוא
 -ראד ןופ עלא ןעזומ זיוה א ןיא ןיירא טכַאנ ייב ןעגנירד יז ןעוו
 סיורא ךילנהעוועג ןעהעג סעקשארומ עניזָאד יד .ןעפיולטנע ןעט

 .נָאטראפ רעדא טכַאנ ייב ביור רעייז ףיוא
 -לעוו ,סעקשַארומ-יוברעקא יד ןענייז ּפיט רעטנאסערעטניא ןא

 ןופ ןעטַאַאטש עטנינייאראפ יד ןיא ,סאסקעט ןיא ךיז ןעניפעג עכ

 "סעפ רעדנור ַא טימ טלעגנירעגמורא זיא טסענ רעייז .אקירעמא
 גנוטסעפ יד זיא ןעטנוא ןופ .ךיוה יד רעטעמ בלאה א ןופ גנוט
 יר טָאה ןעביוא ןופ .רעלעמש ץלא רעכעה סָאװ טרעוו ןוא טיירב

 זיב ,גנוטסעפ רעד םורא דנַאל סָאד .גנונפע עלָאמש א גנוטסעפ
 .סעקשַארומ עגיזָאד יד ןופ דלעפ-רעקא סָאד זיא ,טייוו רעטעמ א
 -נעטשאב יד ךרוד טכיילנעגסיוא ןוא טגינײרעגּפָא זיא רלעפ סָאד

 -ענ ןעטרָאד .סעקשארומ יוב-רעקא יד ןופ טייברא עמאזהימ עניד
 רעסיוא ,זָארג רעדנא ןייק ןוא עצנַאלפ רעדנא ןייק טינ ךיז טניפ
 -רעקַא יד ןופ טרעוו רעכלעוו ,"אטקירטס אריטסירא, זָארג רעד
 סעקשארומ יד .טסאּפעגפיוא ןוא טעװעדָאהעג סעקשארומ יוב
 א ןיא ייז ןעגניירב ,זָארג ןעניזָאד םעד ןופ רענרעק יד ןעלמַאז

 יד ּפא ןענינייר ייז ואוו ,טסענ רעייז ןופ גנולײטּפָא ערעדנוזאב
 -זייּפש ערעייז ןיא ייז ןעקַאּפראפ ןוא ץכעלָאש רעייז ןופ רענרעק

 -ָארט ,ןעגער א ןופ טצענראפ ןערעוו רענרעק יד ןעוו .ןערעמַאק
 רעיירפ רעד ןיא גָאט ןעגנינוז א ןיא סיורא סעקשארומ יד ייז ןעג
 ,ןענעקירטסיוא ייז ןעזָאל ןוא טפול

 ןערעהעג טייקכילקריוו רעד ןיא -- .סעקשארומ עסייוו יד
 "ייז ייז .עילימאפ סעקשַארומ רעד וצ סעקשארומ עסייוו יד טינ
 -נהע עסיורג אזא רעבָא ןעבָאה ייז ,טינ סעקשארומ ןייק רָאנ ןענ
 טרַא רעייז טיִמ ןוא ןהעזסיוא רעייז טימ סעקשארומ וצ טייקכיל
 ."סעקשארומ , ןעבעגעג ןעמָאנ א ייז טָאה ןעמ זא ,ןעבעל

 ןעכַאמ ייז ןוא סעינָאלָאק ןיא ןעבעל סעקשארומ עסייוו יד
 -נעקירטענּפָא ןופ ןעמַאטש יד ןיא סנעטסיימ ןעטסענ ערעייז ךיז
  סקעז ןופ טהעטשַאב עינָאלָאק יד .דרע רעד ןיא רעדא רעמיוב עט

 ןהֶא םירכז ,ןעלגילפ טימ תובקנ ,ןעלנילפ טימ םירכז :ןעטרַא

 והא ןעטַאדלָאס ןוא רעטײברַא ןוא ןעלנילפ ןהֶא תובקנ ,ןעלגילפ
 ,רילָאק ןעכילניורב ןופ ןענייז עכלעוו ,ןעטַאדלָאס יד .ןעלגילפ



 197 זעטקעזניא

 ,סעקשארומ עכילדניירפ-טסאנ ןאראפ דיוא רעבא ןענייז סע

 ןופ ןעגנוטַאג עסיוועג ןעטסענ ערעייז ןיא ןיירא ןעזָאל עכלעוו

 ןעיובסיוא טינ ךילניישרהאוו ןענעק עכלעוו ,סעקשארומ עניילק

 רעד ןיא רענעלּפא ףיוא ןעבעל ןעזומ ןוא ךיז רַאפ סעינָאלָאק ןייק

 .דמערפ

 רעד ןָא טמוק סע ןעוו ,ןעגנוטַאנ סעקשארומ יד ןופ ל?עיפ

 ערעייז ןופ ןערעמאק עפעיט יד ןיא ןיירא ייז ןעכירק ,רעטניוו

 יד .טרעווילנראפ ןעטרָאד ןערעוו ןוא ןעטסענ עשידרערעטנוא

 ןָא טמוק סע ןעוו ןוא ,רעטניוו םעד רעבירא ןעבעל רעבא תובקנ

 טרעוו רוד רעיינ א ןוא רעייא ןענעל ןָא ייז ןעגנַאפ גנילהירפ רעד

 -ניוו ןיא ןעבעל ךיוא ןעביילב רעבא ןעגננוטאג ערעדנא .ןעפאשאב

 -נָא יד ןעטלאהאב ,רעמוז ןיא זייּפש נונעג ןָא ןעלמאז ייז .רעט

 ןוא ןעטסענ ערעייז ןופ ןערעמאקדזייּפש יד ןיא זייּפש עטלעמאזענ

 .רעטניוו רעביא ןערהענ וצ סאוו טימ ךיז ןעבָאה

 ,ןענייז ןעגנוטַאג סעקשארומ ענערעישראפ יד ןופ ןעטסענ יד

 ןופ עכנאמ .גיטראנעדעישראפ רהעז ,טנהָאמרעד ןעביוא ןיוש יו

 -נא .רעמיוב ןופ ןעמַאטש יד ןיא ןעטסענ ערעייז ךיז ןעכאמ ייז

 יד ןעשיווצ ןעטסענ עכילנהעדעזַאו עגיצנוק סיוא ןעיוב ערעד

 -שארומ עכלעזא ןאראפ ןענייז ןעידניא ןיא .רעמיוב ןופ ןענייווצ

 -יוב ןופ רעטעלב טימ ןעטסענ ערעייז םורא ןעגעל עכלעוו ,סעק
 -ראל יד סָאװ ,םידעפ-ןיּפש טימ ןעמאזוצ ןעדניב ייז עכלעוו ,רעמ

 יד ןעמהענ סעקשארומ-רעטייברא יד  סיורא ךיז ןופ ןעזָאל ןעוו

 -לעוו ,רעטעלב יד םורא ייז ןעגארט ןוא רעליימ ערעייז ןיא ןעווראל

 ןעווראל יד סָאװ םידעפ-ןיּפש יד טימ ןעדניבפיונוצ ןעליוו ייז עכ

 ,רעבָא ,ןעגנוטַאנ סעקשארומ עטסיימ יד  .סױרַא ךיז ןופ ןעזָאל

 ןוא ןעיוב ,ןעבָארג ייז ואוו ,דרע רעד ןיא ןעטסענ ערעייז ןעכַאמ

 -ַאג ,ןעסַאג ,ןעגנַאגכרוד ,ןעבלעוועג ענעדעישראפ סיוא ןערעיומ

 -נוא ןעטסענ ערעייז ןעכַאמ ייז ןופ עכנַאמ .ןערעמַאק ןוא ןעערעל

 ןָא ןענארט סעקשארומ-דלַאו עכילנהעווענג יד .רענייטש רעט

 -ענַאט ןופ ןעלדרָאנ ןופ עּפוק עגיציּפש ַא ןעטסענ ערעייז ףיוא

 .רעטעלב ןֹוא ץלָאה ךעלקיטש ,רעמיוב

 "ייז עכלעוו ,סעקשַארומ ןעגנוטַאנ עכנַאמ ןַארַאפ ןענייז סע

 -בעזטּפיוה ךיז ןעניפעג ייז .ןעשינעפעשאב עכילרהעפעג ץנַאנ ןענ

 -טסעוו ןיא ,סעקשַארומ-רעדנַאו יד .רעדנעל עסייה יד ןיא ךיל

 א ןעו .תויח עסיורג ראפ וליפא ךילרהעפענ ןענייז ,אקירפא
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 ןיולב ןעהעטשאב ייז .רעטייברא ןייק טינ ןעצנאג ןיא ןיילא ךיז

 ןוא םירכז עטלעגעילפאב ,עיטַארקָאטסירַא ןופ ןוא ןעטַאדלָאס ןופ

 יד ןופ ןוא ביור ןופ זיולב ןעבעל סעקשארומ עגיזָאד יד .תובקנ

 ןעגנַאפ ייז עכלעוו ,סעקשארומ סעיצעּפס ערעדנא ןופ טייברא
 .ןעפַאלקש ערעייז ראפ ןעכאמ ןוא

 טלייטעגנייא ןענייז סעקשארומ-רעביור יד ןופ ןעטַאדלָאס יד
 -סיורג ןיא ןוא ןעטַאדלָאס עגיסקיוועג-ןיילק ןיא : ןעסַאלק ייווצ ןיא

 -ערג לעיפ א זיא עגיסקיוועג-ןיילק יד ןופ ?הָאצ יד .עניסקיוועג
 -ןיילק יד זא ,ןָא טמהענ ןעמ .עגיסקיוועג-סיורג יד ןופ יו ,ערעס

 ;ןיגינעק יד (1 .סעקשַארומ רעביור -- .105 גנונכייצ
 .טַאדלָאס ַא (9

 -סיורג יד דנערהעוו ,ןעטַאדלָאס עכאפנייא יד ןענייז עגיסקיוועג

 .עעמרא רעד ןופ רערהיפ יד ,ןערעיציפָא יד ןענייז עגיסקיוועג

 סיורג רעד טימ זיולב טינ סיוא ךיז ןענעכייצ "ןערעיציפָא , יד

 רעייז ןופ סיורג רעד טימ סרעדנוזאב ץנאג רָאנ ,רעּפרעק רעייז ןופ

 ,המחלמ ףיוא סיורא ךיז ןעזָאל סעקשארומ-רעביור יד ןעוו .,ּפָאק

 ,הייר רעלָאמש ,רעגנאל א ןיא יעטַאדלָאס עניילק יד ןערישראמ

 ןוא ,הייר רעד ןופ ןעטייז עדייב ןופ ;עהעגנ עסיורג יד דנערהעוו

 .עעמרא רעד ןופ רערהיפ יד ןענייז ייז זא ,סיוא טהעז סע



* 3 

 2 ר רו וו עי טא א 26 2. {'-. א } .

 195 ןעטקעזניא

 עסיוועג א זא ,טנייש סע .רעטייברא יד סיורא ןעמוק עינאווער

 רעסעב סעקשארומ יד ןופ ןָא גנאפנָא ןופ ןערעוו רעייא ?הָאצ

 עיטַארקַאטסירא יד סיורא סע טמוק ייז ןופ ןוא טסאּפעגפיוא

 ,רעייא יד ןופ זא ,ןעמונעגנָא ךיוא טרעוו סע  .עינָאלָאק רעד ןופ

 -סירַא יד סיורא סנעטסיימ ןעמוק רעמוז עדנע טנעלעג ןערעוו סאוו

 ,םעד בעילוצ זיא סָאד זא ,ךילגעמ .עינָאלָאק רעד ןופ עיטארקָאט

 -רָאזַאב טייצ רענעי ןיא ייז ןענעק סעקשַארומ רעטייברא יד סָאװ

 .זייּפש ערעסעב טימ ןעג

 יד רעסיוא ןענייז סעקשַארומ יד ןופ סעיצעּפס עלעיפ ייב

 -ָאה ,זייּפש ןעלמַאז ,ןעטסענ יד ןעיוב ןעפרַאד עכלעוו ,רעטייברא

 -נעצנַאלפ יד --- "תומהב , יד ףיוא ןעסַאּפפיױא ,רעדניק יד ןעוועד

 עבאגפיוא יד ןעליפרע סָאװ סַאלק רעדנוזאב א ןַארַאפ ךיוא ,ןייל

 טינ ךיוא ןעבָאה ןעטַאדלָאס יד .עינָאלָאק רעד ןיא ןעטַאדלָאס ןופ

 "מוט ייז יו ךיוא ןענייז ןוא רעטייברא יד יו יוזא ןעלגעילפ ןייק

 -טכורפמוא רעדָא תובקנ ןייק טינ ןוא םירכז ןייק טינ ,ס'םוט

 .ןעפמעק וצ זיא ןעטַאדלָאס יד ןופ עבַאנפיוא יד .תובקנ ערַאב

 ןופ עכנַאמ .ןעטקעזניא עשירעגירק ןענייז סעקשַארומ יד

 .תומחלמ עכילרעהפיואנוא ךיז ןעשיווצ ןערהיפ ןעגנוטַאנ ערעייז

 -ָאק ַא טפָא ןעלַאפַאב סעקשַארומ גנוטַאג ןייא ןופ ןעטַאדלַאס יד

 עגיטולב ַא ןָא ךיז טגנַאפ סע ןוא גנוטַאג דעדנַא ןַא ןופ עינָאל

 ןיירַא ייז ןעננירד ,ךיירגעיז ןענייז רעפיירגנָא יד ןעוו .המחלמס

 עצנַאנ יד ןעמהענראפ ,עטנעיזַאב יד ןופ ןערעמַאקזזייּפש יד ןיא

 קעוװא סע ןעגָארט ןוא ,ןעניפעג ייז סָאװ ,זייּפש עטלעמַאזעגנָא

 ןֵא זיא זייּפש ןעטיירגנָא ןוא ןעלמַאז סָאד .עינָאלָאק רעייז ןיא
 רעסיוא רָאנ .סעקשארומ יד ןופ קיטסירעטקַארַאכ עניײמעגלַא

 ןעמהענ ,עטגעיזַאב יד ןופ זייּפש יד טימ ןעמהענ רענעיז יד סָאװ

 ערעייז ראפ ייז ןעכַאמ ןוא עטגנעיזַאב יד ןעגנַאפעג ךיוא ייז

 ,סעקשַארומ יד ןופ סעיצעּפס עלעיפ ןַארַאפ ןענייז סע .ןעפאלקש

 ןעוו .ןעפַאלקש ערעייז ןופ טייברא רעד ןופ זיולב ןעבעל עכלעוו

 ןענעיזַאב ןוא סעקשַארומ ערעדנא ןופ עינָאלַָאק א ןעלאפאב ייז

 ייז עכלעוו ,ןעּפוּפ ןוא ןעורַאל ,רעייא עלַא טימ ייז ןעמהענ ,ייז

 סָאװ ,סעקשַארומ יד ןוא עינָאלָאק רעטגעיזַאב רעד ןיא ןעניפעג

 עכבלעוו ,ןעפַאלקש רַאפ טכאמעג ןערעוו ,ייז ןופ סיורא ןעסקאוו

 רעד ןיא רעביירט-ןעפַאלקש יד ראפ ןעטייברא עלַא ןָאט ןעפרַאד

 ןופ ןעבָאה אקירעמא ריז ןופ "סעקשארומ-רעביור, יד .עינָאלָאק
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 להָאצ עסיורג ַא ןיא רעייא ןעגעל ןָא ןַאד טגנַאפ ,יז טפור ןעמ יו

 עיינ עסיורג א טיובענפיוא טייצ רעצרוק א ןיא טרעוו סע ןוא
 | .עינָאלָאק סעקשארומ

 יד ,ייא ןופ סיורא טמוק עכלעוו ,עקשַארומ ענערָאבעגײינ יד
 .לעמירעוװו זָאלפליה ןיילק א ןיא ,ןעפורענ טרעוװ יז יוװ ,עווראל

 -םיוא רעייז רעטנוא ןעווראל יד ןעמהענ סעקשארומ רעטײברַא יד
 -ומ ןיא ךיז ןעלקיווטנע ייז זיב ,ייז ןעועדָאה ,ייז ןעשטנַאינ ,טכיז

 ןָא טפערט ןעמ ןעוו .ףליה סמענייק רהעמ ןעפראד ןוא סעקשאר

 -ָארט סעקשַארומ םורא ןעפיול סע יװ ,ןעמ טהעז קינשַארומ א

 ןעהעז עכלעוו ,ךעלעקייק עסייוו עכילגנעל ?יומ רעייז ןיא גידנעג

 -שארומ , ךעלעקייק עסייוו עגיזָאד יד טפור ןעמ .,רעייא יו סיוא

 ןייק טינ סע ןענייז רעבָא טייקכילקריוו רעד ןיא ."רעייא סעק

 יד ןענייז סָאד .סעקשַארומ עטלעקיווטנע טינ ךָאנ רָאנ ,רעייא
 "וצ ןעטשרע םעד ןיא  .ייז טפור ןעמ יו ,סעלקוק רעדא ,ןעּפוּפ
 ,ייא ןופ סױרַא טמוק עקשַארומ ענערָאבעג-יינ יד יװ ,דנַאטש

 יר טרעוו געט 14 רהעפעגנוא ךָאנ ."עװרַאל , ןעפורעג יז טרעוו
 -סייוו ןופ סבעוװניּפש א טימ יװ םורא ןוא םורא ןענוּפשאב עוװרַאל

 "סנעבעל א יװ סיוא טהעז ןוא ריִלָאק ןעכילניורב רעדא ןעכיל
 ענערָאבעגיינ יד טרעוו דנַאטשוצ םעד ןיא .עסאמ לעקיטש עזָאל
 עכלעוו ,ןעּפוּפ עניזָאד יד טא ??.עּפוּפ , ןעפורעגנָא שינעפעשאב

 רעטיײברַא יד ןופ ןענארטעג סע ןערעוו ,ךעלעייא יו סיוא ןעהעז
 -רעטנוא ערעטסניפ יד ןופ סױרַא ייז ןעמהענ ייז ,סעקשארומ

 רעד ףיוא ךיז ןעמיראוו סיורא ייז ןענארט ןיא ןעטסענ עשידרע
 ןעפיול ,קינשארומ ַא ףיוא טכאמעג טרעוו ףירגנֶא ןא ןעוו ,ןוז
 ןענארטקעווא ייז ןוא ןעּפוּפ יד ןעװעטַאר סעקשַארומ יד ךיילנ
 ךָאנ לָאמ סעכנאמ רעדָא ,2 ךָאנ .,ץַאלּפ-סּפירגנָא םעד ןופ טייוו

 ןופ סבעװניּפש יד סעקשארומ רעטייברא יד ןעסיירוצ ,ןעכָאו 4

 ןעמ עכלעוו ,סעקשארומ עניילק סיורא ןעמוק סע ןוא ןעּפוּפ יד

 רעד .נידנעטשטסבלעז ןערעוו ייז זיב געט ענינייא ןעמרָאק ףראד
 -לַא רעד יװ ןעסאלק ןיא טלייטעגנייא יוזא טקנוּפ זיא רוד רעיינ

 .רוד רעט

 -ַאּפפיוא ערעסעב א ןעמוקאב ןעבָאה עכלעוו ,ןעּפוּפ יד ןופ
 עטלענעילפאב יד סיורא ןעמוק עינאוועדָאה רעסעב א ןוא גנוס

 -העוו ,עילימַאפ עכילגינעק יד ןוא ןענינעק יד ,ןעטַארקָאטסירא
 -ָאה ערעגרע ןא ןעגָארקענ ןעבָאה עכלעוו ,ענירביא יד ןופ דנער
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 טימ ןעלעטש ייז .רעטייברא ?הָאצ רעד ןופ רענעלק לעיפ זיא עינ

 -ָאק רעד ןופ עילימַאפ עכילגינעק יד ,עיטארקָאטסירא יד רָאפ ךיז
 ברע תובקנ יד ןוא םירכז יד ןעזאלראפ רעמוז ןיא טעּפש .עינָאל

 רעד ןיא ךיוה קעווא ןעהילפ ןוא עינָאלָאק יד גנאגרעטנוא-ןענוז

 ךיז ייז ןעזָאל גנורָאּפ רעד ךָאנ .עזייר-סטייצכָאה ַא ףיוא טפול

 ןיוש רעבא ךיז ןערהעק םירכז יד .דרע רעד ףיוא פארא קירוצ

 רעייז זיא גנורָאּפ רעד ךָאנ .עינָאלָאק רעד ןיא קירוצ טינ רהעמ

 ,ץַאלּפ םעד ףיוא עטיוט ןעגעיל ןעביילב ייז ןוא טגידנעעג ןעבעל

 -כָאח רעייז ךָאנ טפול רעד ןופ ןעזָאלענּפארא ךיז ןעבָאה ייז ואוו

 -ייברא יד ןופ טכוזעגפיוא ןערעוו רעבָא תובקנ יד .עזייר-סטייצ

 ןוא ןעלגעילפ ערעייז ייז ןופ פארא ןעסייר ייז ,סעקשארומ רעט

 ןֶא ןעגנאפ ייז ואוו ,עינָאלָאק רעד ןיא קירוצ קעווא ייז ןערהיפ
 יד ןוא .םירכז יד ןעפראוו סעיצעּפס עכנַאמ ייב .רעייא ןענעל

 .גנורָאּפ רעד ךָאנ ןעלגילפ ערעייז ּפָארַא ןיילַא תובקנ

 "רעד וצ טקניטסניא ןערעדנוזאב א ןעבָאה סעקשארומ יד

 טינ ךיז ןעלָאז ייז ואוו ,עינָאלָאק רעייז ןופ רעדעילגטימ יד ןענעק

 -נַא יד ןופ ענייא טדיישענ ןייז טינ ןעלָאז ייז גנַאל יו ןוא ,ןעפערט

 -רעק ערעייז טימ ךיז ייז ןערירַאב ,ךיז ןענעגעגַאב ייז ןעוו .ערעד

 ענייא ךיז ןעפלעה ייז ןוא ןעסירגנַאב ךיז ןעטלָאװ ייז יו ,סרעּפ

 .ןערערפיונוצ ךיז ןעטלָאװ ייז יו ,טייברא רעד ןיא ערעדנַא יד

 רעייז ךָאנ ןעראוועגנ טכוזעגפיוא טינ ןענייז עכלעוו ,תובקנ יד

 ןעבָאה עכלעוו ןוא סעקשארומ-רעטייברא יד ןופ עזייר-סטייצכָאה

 ַא סיוא ןעכוז ,םייה רעטלַא רעייז וצ קירוצ טרהעקעגמוא טינ ךיז

 סע ןעוו  .עינָאלָאק עיינ א ןעדנירנ וצ ואוו ,ץאלּפ ןעדנעסאּפ

 טנעל ,סעקשארומדץלָאה יד ןופ הבקנ ַא טימ לאפ אזא רָאפ טמוק

 עכלעוו ןופ ,רעייא 12 רעדָא 10 ןייטש א רעטנוא סיוא טשרעוצ יז

 -וק סָאװ ןעורַאפ יד .סעקשַארומ-רעטייברא ךיז ןעלקיווטנע סע

 רעד בעילוצ רעבָא ,עכילבייוו ןענייז רעייא יד ןופ סיורא ןעמ

 ייז סָאװ ,גנורהַאנ עטפַאהלעגנַאמ יד ןוא ננוסַאּפּפיוא רעטכעלש

 -ייברא ןיא ךיז ןעלקיווטנע ןוא ס'םוטמוט ייז ןערעוו ,ןעמוקאנ

 טימרעד זיא עינָאלַָאק רעד ןופ גנַאפנֶא רעד .סעקשַארומ רעט

 -יברַא ןַארַאפ ןיוש ןענייז סע .ןעראוועג ןעפאשעג ןיוש רעבָא

 ןוא זיּפש ןעלמאז ,ןעטסענ ןעיוב ןעננאפנָא ןענעק עכלעוו ,רעט

 טעװ רעטומ רעייז סָאװ ,רעדניק ?להָאצ עכיורג יד ןעוועדָאה

 ,ןיגינעק יד רעדָא עקשַארומ-רעטומ יד .טלעוו רעד ףיוא ןעגנערב
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 ענערָאבעג-יינ יד ןעמהענ סעקשַארומ יד .,ןעסקַאװסיױא ןוא
 ןעסיוועג א וצ קעווא גיטכיזראפ ייז ןעגָארט ןוא זייל-נעצנַאלפ

 -ָאז ייז ידכ ,רעדלעפ יד ןיא ןעטראד טסקאוו סאוו ,זָארג טראס
 -ראפ טעוװ עזורוקוק יד זיב ןערעטיפ גיפיולראפ ןענעק ךיז ןעל

 -נוי יד סָאװ ,טייצ עצנַאנ יד .ןעסקאווסיורַא ןוא ןערעוו טעעז
 טכאוואב ייז ןערעוו ,זָארג םעד ףיוא ךיז ןעניפעג זייל-נעצנאלפ עג

 סע ןעוו ןוא ,ןהעשעג טינ ייז לָאז זייב ןייק זא ,סעקשארומ יד ןופ

 סעקשארומ יד ןעמהענ דלעפ ן'פיוא עזורוקוק יד ךיז טזייוואכ

 -רָאװ עזורוקוק א וצ קעווא ייז ןענָארכ ןוא "ךעל'המהב , ערעייז

 .שינרעטיפ עטבעילאב רעייז ןענירק ייז ואוו ,לעצ

 ייב זייל-נעצנאלפ יד ןעגניירב סעקשַארומ ןעגנוטַאנ ערעדנַא

 "להַאטש , ַא ןיא קעװַא ןעטרָאד ייז ןעלעטש .,ןעטסענ יד ןיא ךיז

 .תומהב זיוה ערעייז טימ סע ןעוט ןעשנעמ יװ ,ייז ןענעמרָאק ןוא

 סָאװ ,טפַאז ןעסיז םעד ןופ ןעסינעג ןעליוו סעקשַארומ יד ןעוו

 לערייא ייז ןעבינ ,ייז וצ וצ ייז ןעהעג ,ןעציזַאב זייל-נעצנַאלפ יד

 -נַאלפ יד ,(ןענעטנַא) ךעלדנערעה-?היפ ערעייז טימ עקשטוב ַא
 ךעלדנעּפָאהט עניילק רעּפרעק רעייז ןופ סױרַא ןַאד ןעזָאל זייל-נעצ
 -עּפַא סיורג טימ ןעקנירט סעקשַארומ יד עכלעוו ,טייקגיסילפ עסיז

 | .טיט

 -ָאק רעד ןיא עטייברא עצנַאנ יד טרעוו ,טקרעמאב ןיוש יװ
 יד טימ םירכז יד ,סעקשארומ רעטייברא יד ןופ ןָאטעג עינָאל
 וצ וצ טינ ךיז ןערהיר ,רעהעג-גידעל עגידנעטשלָאפ ןענייז תובקג
 יד ןופ ןובשח םעד ףיוא ןעניטראפ ןופ ןעבעל ייז .טייברא ןייק
 ףיוא רוד םעיינ א ןעגניירב זיא הדבוע עניצנייא רעייז ,רעטייברא
 טינ זיא רעדניק יד ןעוועדָאה וליפא .רהעמ טשינ ןוא טלעוו רעד

 ןענייז עכלעוו ,רעטייברא יד ןָאט ןעפראד סָאד ךיוא ,קסע רעייז
 .סעקינטנעירזעב ןיילא

 ןעבָאה עכלעוו ,סעקשארומ יד ןופ תובקנ יד טימ םירכז יד

 טינ לָאמנייק ךיז ןעזייווַאב ייז .ןעטלעז ץנַאנ ןעמ טהעז ,ןעלנילפ
 -סגנורָאּפ רעייז טמוק סע ןעוו רעסיוא ,טלעוו רעסייוו רעד ףיוא

 גידנעפילמורַא טּפָא ןעהעז רימ עכלעוו ,סעקשַארומ יד טייצ
 ,עטעקַאנ ןענייז ייז .רעטייברא יד סע ןענייז ,טעװַאהרַאפ יוזא
 -ַאב רדסב ןענייז ןוא ,גיסקיוועג ןיילק ,רענָאמ ,ןעלנילפ ןהֶא
 .טגיטפעש

 -ָאלָאק עקשַארומ ַא ןיא תובקנ ןוא םירכז ןופ ?הָאצ יד
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 -שַארומ יד עכלעוו ,זיילךעצנַאלפ עכלעזא ןענייז סָאד .סעקשאר

 -נירט וצ ידכ ,ןעטסענ ערעייז ןיא ייז ןעגניירב ןוא ןעגנַאפ סעק

 יד .סױרַא טינ רעּפרעק רעייז סָאװ ,טייקניסילפ עסיז יד ןעק

 -עדעישראפ ןופ ךילנהעוועג טהעטשאב סעקשארומ יד ןופ זייּפש

 -ינעפעשאב עניילק ערעדנַא ןוא םירעוו ,ןעטקעזניא ,ןעסנירג ענ

 סָאװ ,טפַאז רעסיז רעד זיא ןזיּפש-סגנילבעיל רעייז רעבָא ,ןעש

 -רעק רעייז ןופ סױרַא ןעבינ ?ןעדיפַא , יד ,זייל-ךעצנַאלּפ עסיוועג

 רעבָאה:בעיל עסיורנ טּפיוהרעביא ןענייז סעקשארומ יד .רעּפ

 .ןעטייקניסיז ןופ

 -עשַאב עזָאלצוש ןוא עכַאװש ,עניילק ןענייז זייל-ןעצנַאלּפ יד

 רעסיוא ,ןעפראד עכלעוו ,סעקשַארומ רעטײברַא יד .ןעשינעפ

 -זיוה , ערעדנַא עלא ןָאט ןוא רעדניק יד ןעשטנאינ ,ןעטסענ ןעיוב

 טכער ַא ןעבָאה ,זייּפש טימ עינָאלָאק יד ןענראזאב ךיוא ,"טיײברַא

 ייז ,זייל-ךעצנַאלפ עזָאלצוש ,עכאווש יד טָא םורא טייברא לעסיב

 -עטיפ ייז .תומהב-זיוה ףיוא ןעשנעמ יו ףיוא ייז ףיוא ןעסַאּפ

 .ןהעשעג טינ ייז לָאז זייב ןייק זא ,ּפָא ייז ןעטיה ןוא ייז ןער

 ךיז ןערעטיפ ןזייל-נעצנַאלפ יד עכלעוו ףיוא ,עצנַאלפ יד ןעוו

 רעבירא ייז סעקשארומ-רעטייברא יד ןעגָארט ,טנעקירטרַאפ טרעוו

 א ןעבָאה ןייל-נעצנַאלפ יד .עצנַאלפ עניטפַאז ,עשירפ ַא ףיוא

 ןעטקעזניא עליפ .ןעבעל רעייז ףיוא ןרעיול סָאװ םיאנוש ךס
 ךעלרעּפרעק עכייוו ערעייז ןעננילשראפ וצ טיטעּפא סיורג ןעבָאה
 רעבא ןענייז סעקשארומ-רעטייברא יד  .ייז ףיוא ןערעיול ןוא

 ןעהעטש ךיז ןערעטיפ ןייל-נעצנַאלּפ יד ןעוו ,רעצישאב ערעייז
 ןעדעי קעווא ןעביירט ןוא ךאוו רעד ףיוא סעקשארומ רעטייברא יד

 .ייז ףיוא ףירגננא ןַא ןעכַאמ ליוװ סָאװ ,טקעזניא

 ןופ ןעטַאַאטש עטגינייאראפ יד ןיא ,לָאט יּפיסיסימ םעד ןיא

 עכלעוו ,זיילךעצנַאלפ טרָאס רעסיוועג א ןַארַאפ זיא ,אקירעמא

 ךעלעייא ערעייז ןענעל ייז .עזורוקוק ןופ ןעלצרָאװ יד ןיא ןעבעל

 ןיא טהירבעגסיוא ןערעוו ייז ןוא טייצ טסברעה ןיא דרע רעד ןיא

 -ָאבעג-יינ יד .טעעזרַאפ ךָאנ זיא עזורוקוק יד רעדייא ,ננילהירפ

 -נוה ןופ ןעמוקעגמוא ןפוא ַאזַא ףיוא ןעטלָאװ זייל-נעצנַאלפ ענער

 ןעטרָאד ךיז ןעניפעג עכלעוו ,סעקשַארומ עניורב יד רעבָא ,רעג

 םעד ןופ רעבָאהבעיל עסיורג ןענייז עכלעוו ןוא ןעסַאמ עסיורנ ןיא

 ןעוו ,ךיז ןופ סיורא ןעבינ זייל-נעצנַאלּפ יד סָאװ ,טּפַאז ןעסיז

 ןעבעל ןעביילב ןעלָאז ייז זַא ,ייז רַאפ ןעגרָאז ,סיוא ןעסקַאװ ייז
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 -עג ַא עלַא ייז ןעשיווצ ךָאד טריטסיזקע סע רעבא ,טריזינַאגרָא

 .טייקכילנהע עסיוו

 -נייא "גנורעקלעפאב , יד זיא סעקשארומ ןופ עינָאלָאק א ןיא

 ,רעטײברַא ןוא םירכז ,תובקנ ןיא :ןעסַאלק יירד ןיא טלייטענ

 ,(תובקנ ןייק טינ ןוא םירכז ןייק טינ) ס'םוטמוט ןענייז עכלעוו
 יד ןענייז סעיצעּפס עכנַאמ ןיא .תובקנ ערַאבטכורפנוא רעדא

 עכאפנייא ןיא :ןעסַאלק ייווצ ןיא טלייטעגנייא אפונג רעטײברַא

 רעדנַא ןא טָאה סַָאלק רעדעי .ןעטַאדלָאס ןיא ןוא ,רעטײברַא

 -ייברא יד .ןעלנילפ ןעבָאה םירכז יד טימ תובקנ יד .ןהעזסיוא

 יד ןעשיוצ ,ןעלנעילפ ןייק טינ ןעצנַאג ןיא ןעבָאה רעבָא רעט

 ןופ ןיגינעק יד זיא עכלעוו ,ענייא סנעטסיימ ןַארַאפ זיא תובקנ

 עכילטע ןַארַאפ ןענייז סעינָאלָאק ערעדנא ןיא .עינָאלָאק רעד

 .סנינינעס

 ןעבָאה סעיצעּפס עטסיימ יד ןופ רעטייברא יד ןוא תובקנ יד

 עכנַאמ ייב זיא עכלעוו ,עזירד-טפינג א ביילרעטניה רעייז ןיא

 זי
 4 יש יא

 ּד

 : (ןעלגילפ טימ) הבקנ עקשַארומ ַא ,א -- .104 גנונכייצ
 ַא ןופ עפוּפ יד ,ג ; (ןעלגילפ ןהָא) עקשַארומ רעטייברַא ןַא ,ב
 .(טרעפערגרַאפ) עקשַארומ ַא ןופ ַאװראל יד ,ד ;עקשַארומ

 ןעזָאל ייז ןעכלעוו ךרוד ,לערעכעטש ַא טימ ןעדנובראפ סעיצעּפס
 רעכעטש ןייק טינ ןעבָאה סאוו יד .אנוש ןיא טפינ םעד ןיירא
 -ָאֹל םעדכָאנ ןוא סיב א ךרוד דנואוו ַא אנוש םעד טשרעוצ ןעכַאמ

 .טפיג רעייז ןיירא דנואוו רעד ןיא ייז ןעז
 ייב ןענייז ,ןעבעל סעקשַארומ יד עכלעוו ןיא ,ןעטסענ יר

 -סיימ יד ייב רָאנ ,טיובעג ןעדעישראפ סעיצעּפס ענעדעישראפ יד
 -רעטנוא עטיובענ גיצנוק רָאפ ךיז טימ ייז ןעלעטש ייז ןופ עט

 -ַאק ענישזַאטע רהעמ טימ ןוא ןעסַאנ טימ סעינָאלַָאק עשידריא
 סלַא טצונַאב ןערעוו ןערעמַאק ערעדנַא .ןעערעלַאנ ןוא ןערעמ
 טרעוו סע וואו ,"ןערעמיצ-רעדניק , סלַא ערעדנַא ,ןעניזַאנַאמ זייּפש

 "עוו רעדעיוו ערעדנַא ,גרַאװ-ננוי סָאד טעװעדָאהעג ןוא ןעטלַאהעג
 "ומ יד ןופ "היק ךלימ , יד ראפ "ןעלהַאטש, סלַא טכיורבעג ןער
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 רעייא ערעייז ןעגעל ,ןענעילפ-ןעכַארד עניילק ןופ ןהעזסיוא סָאד

 -ָארג ,ייז ןופ סױרַא ןעמוק עכלעוו ,ןעווראל יד .דרע עגידמאז ןיא

 ןוא ךעלבירג עכילנהע-עקייל דרע רענידמאז רעד ןיא סיוא ןעב

 -יילק רעדנא ןא רעדא עקשארומ א ןעוו .ייֵז ןיא ךיז ןעטלאהאב

 -ןעבייל יד ואוו ,דנעגעג םעד ןיא טעשזדנָאלברַאפ טקעזניא רענ

 -סיױרַא ךיז ןעסנַאש גינעוו רע טָאה ,טסענ רעייז ןעבָאה סעקשַארומ

 טקרעמאב עקשארומ-ךעבייל יד יו .ןעבעל ן'טימ ןעועטַארוצ

 ףיוא טָאש ַא לעּפעק רהיא טימ ךיילנ יז טיג ,סקעזניא םעד רָאנ

 יד ןופ םענייא ןיא ןיירא ךיז טלעקייק רע ןוא דמאז ?עסיבא םהיא

 יד ןופ ןעסערפענפיוא טרעוװו רע ואוו ,ךעלבירג עכילנהע-עקייל

 .ןעטלאהאב ןעטרָאד ןענעיל עכלעוו ,סעקשארומ עגנוי

 ,"עקשארומ , ןעמָאנ םעד זיולב ןענָארט סעקשארומדןעבייל יד

 טינ ןערעוו ןוא סעקשארומ ןייק טינ ייז !ענייז תמאב רעבָא

 .סעיצעּפס סעקשארומ יד ןעשיווצ טנעכערעגניירא

 עװרַאל יד (2 ;עקשַארומ-בייל ּוד (1 --- .103 גנונכייצ
 סָאװ ,לעבירג עכילנהע-עקייל סָאד (8 ;עקשַארומ-בייל ַא ןופ
 .ןעטקעזניא ןעגנַאפ וצ סווא טבָארג עקשַארומ-בייל יד

 רָאפ ךיז טימ ןעלעטש סעקשארומ יד -- .סעקשַארומ יד
 טימ ןעטקעזניא יד ןעשיווצ עּפורג עטנַאסערעטניא טסכעה ַא

 ייווצ רעביא ןַארַאפ ןענייז סע זא ,טנעכער ןעמ .ןעבעל טרַא רעייז

 ןעבעל ייז ןופ עלא ,סעקשַארומ ןעטראס ענעדעישראפ דנעזיוט

 סָאד .ןעבעל ןעכילטפאשלעזעגנ ַא ןערהיפ ןוא סעינָאלַאק ןיא

 ךיילנ סעקשארומ ןעטרַא עלא ייב טינ זיא ןעבעל עכילטפאשלעזענ
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 יד .רעסַאװ ןיא רעייא ערעייז ןענעל ןעגעילפ-יאמ יד ךיוא

 .טהילפ יז ןעוו ,רעסאוו ןיא רעייא ערהיא ןיירא טפראוו הבקנ

 רעייז ךרוד ןעכאמ ןענעילפייַאמ יד ןופ ןעּפוּפ יד ןוא ןעווראל יד

 ייווצ ךרע ןא רעסאוו ןיא ןעביילב ייז .רעסאוו ןיא גנולקיווטנע

 סע ןוא ךיז טנעפע עּפוּפ רעד ןופ לעטייה סָאד זיב ,טייצ רהָאי

 -רעד .געילפ-יאמ רעטלעקיווטנע נידנעטשלָאפ א סיורא טמוק

 -ניא ןעניזָאד םעד ןופ יעבעל סָאד ךיוא ךיז טנידנע רעבָא טימ

 -ענרעביא רוטַאנ יד טָאה ,עּפוּפ רעד ןופ גנידנעמוקסיורַא .סקעז

 א ןענניירב :עבאנפיוא ןייא רָאנ ןענעילפ יַאמ יד ראפ ןעזָאל

 ןיולב ןעביילב ייז .רהעמ טשינ ןוא טלעוו רעד ףיוא רוד סעיינ

 ןופ ןעביוהעגפיוא ךיז ןעבָאה ייז יו םעדכָאנ ,געט ייווצ ןעבעל

 ןוא רעייא ןענעל ןָא הבקנ יד טגנַאפ גנורָאּפ רעד ךָאנ .,רעסַאװ

 ףיוא עבאנפיוא רהיא זיא ןָאטענּפָא טײברַא רהיא טָאה יז ןעוו

 רעייא יד ?ייוו ,ןעברַאטש גיהור ןעק יז ןוא טליפרע טלעוו רעד

 ,ןעווראפ יד ןוא ןיילא רעסאוו ןיא ןעהירבסיוא ןיוש ךיז ןעלעוו

 ,זייּפש רעייז ןעכוז ןיילא ןעלעוו ,ייז ןופ ןעמוקסיורא ןעלעוו סָאװ

 נעט רֶאֹּפ יד ןיא .ןענילפ-ךעכַארד יד ייב לַאפ רעד זיא סָאד יו

 .טינ וליפא ייז ןעסע ,ןעבעל ןענעילפ-יאמ יד סָאװ

 ךרוד ךיז ןעצישאב ןענעילפ-ןעטָאמ-רעסַאװ יד ;ופ ןעוורַאל יד

 -לעוו ןוא ךיז םורא ןעגעל ייז עכלעוו ,ךעלצלעה רעדא ךעלדנייטש

 ךיז ןופ ןעניּפש ייז סָאװ ,םידעפ-דייז טימ ןעדניבראפ ייז עכ

 -נוא קעווא ךיז ייז ןעגעל דנַאטשוצ ןעטצישעגנ אזא ןיא .סיורא

 וצ ךיז ןעטפעהאב ןוא רעסאוו ןעדנעסילפ א ןופ ןייטש א רעט

 -ילפייַאמ יד ןופ ןוא ןעגילפ-ןעכַארד יד ןופ ןעװורַאל יד .םהיא

 -ייק עקרַאטש טימ ןָא טרובעג ןופ טגרָאזאב ןענייז עכלעוו ,ןעג

 . ןאא ,זייּפש ןעכוז רעסאוו ןיא ןעמיווש קעװַא ךיז ןעזָאל ,ןענַאגרָא

 טייצ רעסיוועג א ןופ ףיולראפ א ןיא .סרעסערפ עסיורג ןענייז ייז

 ןופ ןוא ייז טקעדאב סָאװ ,?עטייה םעד ןופ סיורא ייז ןעכירק

 טכארבראפ ןוא ןעראוועג ןערָאבעג ןענייז ייז ואוו ,רעסאוו םעד

 ערעייז יו ןעבעל-ןענעילפ א ןערהיפ ןָא ןעננאפ ןוא ,דנעגוי רעייז

 ,ןעבעל-ןענעילפ ןעיירפ א טייצ עצרוק א גידנעבעלּפָא .ןערעטלע

 ףיוא עבאנפיוא רעייז ןוא ,רעייא להָאצ עסיוועג א סיוא ייז ןעגעל

 וליפא ןעהעז ןוא קעווא ןעברַאטש ייז .טליפרע זיא טלעוו רעד

 .טלעוו רעד ףיוא טכארבעג ןעבָאה ייז סאוו ,רוד םעיינ םעד טינ

 סָאמ רעסיוועג א זיב ןעבָאה עכלעוו ,סעקשארומ-ןעבייל יד
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 ץנַאג רעבירעד ייז טפור ןעמ .ןעטקעזניא ןעכַאמ ןעטכינראפ ןוא

 יירד עטלעקיווטנע טוג ךיוא ןעבָאה ייז ."רעניט רעסַאװ , טפָא

 -רעק ןופ ?ייט טסורב םעד ןופ סיורא ייז ןעסקאוו עכלעוו ,סיפ רָאּפ

 -עג א ןיא .ןעכירקמורא טונ ץנַאג ייז טימ ןענעק ייז ןוא ;רעּפ
 ןוא ?עטייה ַא טימ .עװרַאל יד ךיז טקעדאב םורא טייצ רעסיוו

 -וצ ןעּפוּפ םעד ןיא רעביא טהעג יז -- ךילנעוַאב רענינעוו טרעוו

 .דנַאטש

 *צעל ןייז טכיירגרעד טקעזניא רעד ןעוו ,טייצ יד טמוק סע זַא

 -לֶאפ א ןערעו ןיוש ףרַאד רע ןעוו ,גנולקיווטנע ןופ עפוטש עט

 רעכלעוו ףיוא ףױרַא עּפוּפ יד טכירק ,געילפ-ןעכַארד עגידנעטש

 טָאד .רעסאוו ן'טימ ּפִא ךיז טנעגעזענ ןוא עצנַאלפ רעסאוו זיא סע

 סע ןוא ןעקור ן'רעביא ןעטלָאּפשוצ טרעוו עּפוּפ רעד ןופ לעטייה

 םורַא עדנוטש ַא ןיא .ןעלנילפ טימ טקעזניא ןַא ךיז טזייוװַאב

 ,ןעקורט ןוא טײרּפשעגנסיױא סקעזניא ןופ ןעלנילפ יד ןיוש ןענייז

 רעד .קעװַא טהילפ ןוא טפול רעד ןיא ביוה ַא ךיז טינ רע ןוא

 ןופ עפוטש עטצעל ןייז טכיירגרעד טימרעד טָאה געילפ ןעכַארד

 .גנולקיווטנע

 .געילפ יַאמ ַא ןוא (סטכער) געילפ"ןעכַארד ַא -- .109 גנונכייצ

 ןוא גנולקיווטנע רעייז ןיא ןענעילפ-ןעכַארד יד וצ ךילנהע

 -ןעטָאמ-רעסַאװ יד ,ןעגעילפ-יאמ יד ןענייז ,םזינַאגרָא רעייז ןיא |

 סָאו םעד בילוצ .ןעטקעזניא ערעדנַא הייר עצנַאנ ַא ןוא ןענילפ |

 רעדָא ךעלרעדָא עקניניד טימ טבעוועגכרוד ןענייז ןעלגילפ ערעייז

 ,ןערעּפָארוינ ןעמָאנ םעד טימ ןעפורעג עלא ייז ןערעוו ,ןעוורענ

 "ורג רעגיזָאד רעד ןיא ."ענידלעגילפ-ןעוורענ , טניימ סָאד סָאװ

 ךיז ןופ ןעניּפש ייז סאוו ,םידעפ-דדז טימ ןעדניבראפ ייז עכ
 ,סעקשאר
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 הבקנ"ןעדידיטַאק רעד ןופ ןערָאװעג ןעסיבוצ ןעביוא ןופ רעהירפ

 רעדעיו סעיצעּפס ערעדנַא .עקסֹרָאש ןערָאװעגנ טכַאמעג ןוא

 .טַאלב ַא ןופ דנַאר םעד הףיוא רעייא ערעייז ןענעל

 .ליר
 ָאק ַא ַא (1 -- .101 ננונכייצ

 6 ; לורג"רעטעלק
 רעסייוו ַא א ;דיטָא

 רג בָארג ַא

 געילפ ןעכַארד רעטלעקיווטנע רעד --- .נעילפ ןעכַארד רעד
 ןופ ,עװרַאל רעד וצ ןעהעזסיוא ןייז טימ ךילנהע גינעוו ץנַאנ זיא

 ַא טָאה געילפךעכַארד רעד .ןעמוקעגסיורַא זיא רע רעכלעוו

 ןוא ןעגיוא עסיורג טימ ּפָאק ןעסיורג ַא ,רעּפרעק םעניד ןעגנַאל

 -כרוד ןענייז עכלעוו ,ןעלגילפ ,עטײרּפשעגסיױא טיירב ,רָאּפ ייווצ

 יד .ןעוורענ רעדָא ךעלרעדָא עניד ןופ ץענ ַא טימ יװ ,טבעוועג

 סרעדנוזאב ,ץנַאלג-לאטעמ םענהעש ַא טּפָא ןעבָאה ענייז ןעלנעילפ

 .םירכז יד ייב לַאפ רעד סע זיא

 ייז ואוו ,רעסַאװ ןיא רעייא ענייז טגעל געילּכ-ןעכַארד רעד

 ,ןעװרַאל יד ייז ןופ סיורא ןעמוק סע ןוא טהירבענסיוא ןערעוו

 יד .ןענעילפ-ןעכַארד יד רעטעּפש ךיז ןעלקיווטנע סע עכלעוו ןופ

 ייא ןופ סיורא ןעמוק ייז .רעסַאװ ןיא ןעבעל ןעביילב ןעורַאל

 ןעכילנהע-ןעקַאה ַא טימ ןוא ןעלייט-ליומ עטלעקיווטנע טוג טימ

 ןערהענרע ןעורַאל יד עכלעוו טימ ,ןעטקעסניא ןעגנאפ וצ ןאגרָא

 רעסערפ עסיורג ןענייז ןענילפ-ןעכַארד יד ןופ ןעורַאל יד .,ךיז
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 -נָא טייקניהעפ רעייז ךרוד דנייפ ערעייז ןופ טצישעג ןעטסעב

 ייז לָאז ןעמ זַא ,ןעצנַאלפ ןופ רילָאק םעד ןוא םרָאפ יד ןעמענוצ

 .ןעקרעמַאב ןענעק טינ
6 

 .100 גנונכייצ | .99 גנונכייצ
 ."טַאלב סעדנעהעג, ַא ."גייווצ רעדנעהעג , ַא

 -ייז ,ןערָאװעג טנַאמרעד רעהירפ ןענייז עכלעוו ,ןעדידיטַאק יד

 ייז .ןעלירג ןוא ןעקירעשייה יד ןופ םיבורק עטסטנעהענ יד ןענ

 ןעלגילפ ערעייז גידנעבייר סָאװ ,טימרעד שיטסירעטקַארַאכ ןענייז

 .גנַאלק ןעפרַאש ַא סױרַא ייז ןעבינ ערעדנַא יד ףיוא ענייא

 ענייז גידנעבייר ,סױרַא טזָאל רכז רעד סָאװ ,גנַאלק םעד ףיוא

 יד .גנַאלק ןערעצריק ַא טימ הבקנ יד ּפֶא טרעפטנע ,ןעלגילפ

 לעיּפש ַא יו ערעדנַא יד ךָאנ ענייא העבירעד ךיז ןערעה ןעגנַאלּק

 .טרָאװטנַא ןוא ענַארפ ןיא

 יד ףיוא ענייא רעייא ערעייז ךילנעוועג ןענעל ןעדידיטַאק יד

 ןיא סָאװ ,עצנַאלפ ַא ןופ םַאטש ַא ןופ ננעל רעד רַאפ ,ערעדנַא
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 יד ןָא טמוק סע ןעוו .רעמיוב ןיא ןעטלַאהַאב ןעניל עטייווצ יד

 -טּפיוה ךיז ןערהענ ייז .זייּפש ןעכוז סױרַא ךיז ייז ןעזָאל טכַאנ

 עכנַאמ ןַארַאפ ךיוא רעבָא ןענייז סע .ןעסנירג טימ ךילכעז

 -עשַאב עניילק ערעדנַא ןוא ןעטקעזניא ןעגנַאפ עכלעוו ,סעיצעּפס

 .זייּפש רעייז רַאפ ןעשינעפ

 ערעייז ןענעל ןעקירעשייה ןוא ןעלירנ ןעטרַא עטסיימ יד
 ןעו .רעטניוו רעביא טּפָא ןעביילב ייז ואוו ,דרע רעד ןיא רעייא

 סָאװ ,ןעטקעזניא עגנוי יד ןענייז ,טהירבעגסינא ןערעוו רעייא יד

 ענינייא ךָאנ ןוא ,ןערעטלע ערעייז וצ ךילנהע ,ייז ןופ סױרַא ןעמוק

 ןָא ייז ןעמהענ ,רָאפ ייז ןיא ןעמוק עכלעוו ,;עגנורעדנע עניילק
 .ענעסקַאװרע ןופ טלאטשענ יד ןעצנַאנניא

 -ביור , רעד זיא ןהעזסיוא ןייז טימ קירעשייה םעד וצ ךילנהע

 םהיא טפור ןעמ ."סיטנַאמ , ןעפורעג טרעוו רעכלעוו ,"טקעזניא

 טלַאה ביור ןייז ףיוא טרַאװ רע ןעוו ,לייוו ,"טקעזניא-ןעווַאד , ךיוא

 ענייז טלַאה רענייא יו ,טלעטשענסיוא סיפ עשרעדָאפ ענייז רע

 טקעזניא רעניזָאד רעד .ןעטעב טָאנ רעדָא ;ענװַאד םייב טנעה

 .ימ םענענייא ןייז רַאנָאז טסע רע רעשירעביור ַא רהעז זיא

 ןוא רעּפרעק םעניד ַא טָאה רע .לַאבינַאק רע'תמא ןַא זיא רע

 ,קרַאטש ןוא גנַאל ןענייז סיפ עטשרעדָאפ ענייז .ןעגיוא עסיורנ

 ןעננַאפ וצ יװ ,ןהענ םוצ טצונַאב רענינעוו םהיא ןופ ןערעוו ייז

 .ביור ןייז

 ןעבָאה עכלעוו ,ןעטקעזניא הייר עצנַאג ַא ןַארַאפ ןענייז סע

 עשיטסירעטקארַאכ .ןעקירעשייה יד וצ טייקכילנהע עטנעהָאנ ַא

 יר ןוא "ןענייווצ עדנעהענ , יד ןענייז טרּפ םעד ןיא ןעטקעזניא

 ,ןענייוצ וצ ךילנהע ןענייז עטשרע יד ."רעטעלב עדנעהעג,

 "ןענייווצ עדנעהעג , יד ייב .רעטעלב וצ -- עטייווצ יד דנערהעוו |

 .ןעצנאגניא ןעלהעפ ייז רעדָא ,רַאבקרעמַאב םיוק ןעלגילפ יד ןענייז

 עטנאסערעטניא סָאד .ןעלנילפ ןעבָאה "רעטעלב עדנעהעג , יד

 -נַאלפ יד וצ ריִלָאק רעייז טימ וצ ךיז ןעסַאּפ :יז סָאװ ,זיא רעבָא
 -רע עכלעוו ,ןעטקעזניא עננוי יד .ךיז ןערהענ ייז עכלעוו ןופ ןעצ

 ייז ןעוו ,רָאנ ,ןירג ןענייז ,יַאמ טַאנָאמ ןיא ךילנעוועג ןענייש

 -נע רעד טימ ריִלָאק רעייז רדסכ ךיז טרעדנע ,רעסערגנ ןערעוו

 עכלעוו ףיוא ,רעטעלב-ךעצנַאלפ יד ןופ ריִלָאק םעד ןופ גנורעד

 .ךעלדנערעק ןעצנַאלפ וצ ךילנהע ןענייז רעייא ערעייז .ןעבעל ייז

 -מא רעבירעד ןערעוו רעייא ערעייז ןוא ןעטקעזניא עניזָאד יד
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 -עקישנא עטסכילרעפעג יד ייז ןענייז ,ןעסַאמ עסיורג ןיא ךיז

 -ייה יד ןענייז ךילרהעפעגנ סרעדנוזאב ,טייברַא-דנאל ראפ ןעשינ

 טלַאפַאב ןעקירעשייה הנחמ ַא ןעוו עלעפ טפערט סע .ןעקירעש

 טניפעג רעדלעפ יד ףיוא סָאװ ,סעלַא ּפֶא ןעסערפ ןוא דנענעג ַא
 ןופ ןעגייווצ ענירג ןוא רעטעלב יד זיב האובת ןוא זָארנ ןופ ,ךיז
 זַא ,עטכירעג ןוא עסיורג ַאזַא הנחמ יד ןיא טפָא .רעמיוב יד
 .ןעקלָאװ רעצרַאוװש ַא יו ,ןוז רעד ןופ ןייש יד טלעטשרַאפ יז

 ןעכילגנַאל ַא ןעבָאה ןעדידיטַאק ןוא ןעקירעשייה ,ןעלירג יד
 עטשרעטניה יד ןענייז סעיצעּפס עטסיימ יד ייב ןוא רעּפרעק ןעדנור
 .ןעגנירּפש ןענעק ןעלָאז ייז ידכ ,עטשרעדָאפ יד יװ רעגנעל סיּפ
 יד .ןעטקעזניא-טכַאנ ןענייז ןעדידיטַאק יד ןוא ןעלירניזיוה יד
 ייז עכלעוו ,רעכעל-דרע ןיא ןעטלַאהַאב גָאט ייב ןענעיל עטשרע

 ; רעזייה ןיא ןעטסענ ערעייז ךיז ייז ןעכַאמ טפָא ,סיוא ךיז ןעבָארג

 .// א א

 יד ,א .קירעשייה ַא ןופ גנולקיווטנע יד-- .98 גנונכייצ
 ;קירעשייה רעטלעקיווטנע לופ ַא ,ג ;עּפוּפ יד ,ב ;ַאװרַאל
 .(פקעזניא-ןעווַאד רעד) סיטנַאמ רעד ,ד
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 יד יַאס .טקעזניא רעכילצינ ַא טקנוּפדנַאטש ןעכילשנעמ ַא ןופ

 ןוא רעייא יד טימ ךיז ןערהענ ןעװרַאפ ערהיא יַאס ,עקלעבַאב

 סיוא רעבירעד ןעטָאר ייז ןוא ןעטקעזניא ערעדנַא ןופ ןעורַאל

 ,ןעטקעזניא עכילדעש עלעיפ

 ; קושזזרעסַאו ןעזעיר רעד (1 -- .97 גנונכייצ
 ."עלעהיק ס'וניבר השמ, (2

 טנעכערעגניירא ךיוא ףרַאד סעקושז עכילצינ יד ןעשיווצ

 -עמ רַאפ טצונַאב טרעוו עכלעוו ,"געילפ עשינַאּפש , יר ןערעוו

 - .ןערעטָאלב ןעהיצנָא ףיוא סרעטסַאלפ ןעכַאמ וצ ןעקעווצ עשיניציד
 טָאה ,קושז ַא ךילטנעגייא זיא עכלעוו ,געילפ עשינַאּפש עניזָאד יד

 ןעסַאמ ערעסערג ןיא ךיז טניפעג ןוא ןהעזסיוא םענהעש ַא רהעז

 .ךיירקנארפ ןוא ןעילַאטיא ,ןעינַאּפש ןיא

 -ייז ןעטקעזניא יד ןעשיווצ -- .ןעלירג ןוא ןעקירעשייה
 רעכעה יד ןעקירעשייה ןוא ןעלירג זיוה ,ןעלירנ-דלעפ יד ןענ

 -רעביוא ןַא ,ןעלנילפ רֶאּפ ייווצ ןעבָאה ייז ,ןעכרָאפ עטלעקיווטנע

 ןענייז ןעלגילפ עטשרעביוא יד .עטשרעטנוא ןַא ןוא רָאּפ עטש

 עכלעוו ,ןעלגילפ ערעניד עטשרעטנוא יד ןעקעדַאב ייז ןוא רעקיד

 -רַאנעדיישרַאפ יד .,רעכעפ א יװ ,גנעל רעד ?יא טבלַאפעג ןענייז

 טימ ןענייז עכלעוו ,ןעטקעזניא יד ןוא ןעקירעשייה ,ןעלירג עגיט

 -ירעמַא ַאזַא) ןעדידיטַאק ,ןעסיירּפ יו ,טדנַאװרַאפ טנעהָאנ ייז

 ,ןערעטּפָאהטרָא ןעמָאנ םעד ןעגָארט ,.ו .זא .א (ל?לירג רענַאק
 -ייז ןעטקעזניא עּפורג עגיזָאד יד .ענידנעלגילפדדַארג טניימ סָאװ

 ןיא רָאנ ,טלעו רעד ןופ ןעלייט עלא רעביא טײרּפשרַאפ ןענ
 ' ,רעדנעל עמירַאװ יד ןיא ךיז ייז ןעניפעג ןעסַאמ עסיורג רעדנוזַאב

 -?יומ עקרַאטש ןעבָאה ןוא רעסערפ עסיורג רעיוהעגמוא ןענייז ייז

 ןעניפענ ייז ואוו ןעדנענעג יד ןיא .,ןעייק ןוא ןעסייב םוצ ןעלייט
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 -ָאפ ןייז ףיוא .סייוו ןוא ץרַאװש ןופ טשימענ זיא ריִלָאק ןייז

 טעמַאס ייווצ ךיז ןעניפעג (סקארָאהטָארּפ) לייט-טסורב ןעטשרעד

 .ןעדנַאר עסייוו ייווצ טימ טסיזעגמורַא ןענייז עכלעוו ,ןעקעלּפ

 יו סיוא ןעהעז ןעדנַאר עסייוו יד טימ ןעקעלפ-טעמַאס עגניזָאד יד

 ןעו .(ןעגיוא ןייק טינ רעבָא ןענייז ייז) ןעניוא עסיורג ייווצ

 רעד ןיא גנורּפש ַא רע טינ ,ןעקור ן'פיוא קעװַא םהיא טנעל ןעמ

 םעד ןופ .סיפ ענייז ףיוא קעװַא קירוצ ךיז טלעטש ןוא טפול

 ."קושז-גנירּפש , ןעמָאנ ןייז טמוק

 .90 גנונכייצ .95 גנונכייצ
 .קושז ןרַאה-גנַאל רעד .קושז-גנירּפש רעד

 ךיוא ."קושז-רעסַאו, רעד זיא קושז רעפסיורנ רעטייווצ ַא

 ץראווש זיא רע .גנעל יד לֶאצ ןעבלַאהטרעדנָא רהעפענמוא זיא רע

 ןענייז סיפ ענייז ,רעסַאװ ןיא ךילנהעוועג טבעל רע .גיצנַאלנ ןוא

 קושז-רעסַאװ םעד ןופ ןעורַאל יד .ןעמיווש םוצ טסַאּפעגוצ ,ךַאלּפ

 ייז טלהעפ סע ןעוו ןוא ןעקענש ןוא ןעטקעזניא טימ ךיז ןערהענ -

 .רעטסעווש ןוא רעדירב ענענייא ערעייז ייז ןעסע ןזייּפש סיוא

 .ןעלַאבינַאק ןענייז ייז

 -לעװ ,"געילפ-רעייפ , רעד זיא טקעזניא רעטנַאסערעטניא ןַא

 -רעייפ, רעד .קושז רעניילק ַא טייקכילקריוו רעד ןיא זיא העכ

 טָאה רע .ךיוב ןייז ןופ ןעלהַארטש עניטכיל סױרַא טזָאל "געילפ

 ,ףָאטש ַאזַא ךיז ןופ סױרַא טזָאל סָאװ ןַאנרֶא ןערעדנוזַאב ַא

 ןופ ףָאטש-רעיוז םעד טימ ננורהירַאב ןיא טמוק רע ןעוו ,סָאװ

 -טכייל רעניזָאד רעד .ןעטכייל וצ ןָא רע טגנַאפ ,טפול רעד

 .מקעזניא ןופ םעטסיס ןעוורענ םעד ןופ טרילָארטנָאק טרעוו ןאגרָא

 ןיא "דריוב ידייל , ,עלעהיק ס'וניבר השמ) עקלעבַאבדןענוז יד
 .ןיא ,ךעלעטניּפ עצרַאװש טימ ?עקושז טיור ןיילק ַא ,(שילגנע
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 -לעפָאטרַאק עצנַאג ןעסערפענּפָא ייז ןעטלָאװ ,ןעטכינרַאפ וצ ייז

 .רעדלעפ
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 ֶׂ 1 עא

 -ַאטעמ ענייז ןוא קושז לעּפַאטרַאק רעד -- .94 גנונכייצ
 :עּפוּפ יד ,ג :ןעװרַאל יד ,ב ;דךעלעייא ענייז ,א .ןעזָאפרָאמ
 -לעגולפ רעטכער ןייז ,ה ;קושז רעטלעקיווטנע לופ רעד ,ד
 .(טרעסערגראפ) סופ ענייז ןופ רענייא ,| ; (טרעסערגראפ) לעקעד

 טצישאב ,סעקושז-טסימ יד ןופ רענייא ,"קושז-ליּפ , רעד

 ררע ליפ רעדָא ?עקייק ַא ןיא ייז גידנענעלניירא ,רעייא ענייז

 ,ליּפ םעד ."קושז-ליּפ , ןעמָאנ ןייז טמוק םעד ןופ ,טסימ רעדָא

 ַא ןיא קושז רעד טלַאהַאב ,ךיז טניפעג עלעייא סָאד ןעכלעוו ןיא

 .טיירגעגנָא רעהירפ ןופ טָאה רע סָאװ ,דרע רעד ןיא ל?לעבירג

 .הבקנ רעד טימ רכז רעד ןעמאזוצ ןענניירב ?עבירג םוצ ?יּפ םעד

 -רעדָאפ יד .םהיא טּפעלש הבקנ יד ןוא ליפ םעד טּפוטש רכז רעד

 -רַאפ רעבירעד ןענייז רכז םעד ןופ ןוא הבקנ רעד ןופ סיפ עטש

 -רא רעד וצ טסַאּפענוצ ןייז ןעלָאז ייז ידכ ,טלעקיווטנע ןעדייש

 ןופ סױרַא טמוק ַאװרַאל יד ןעוו ,ןָאט ןעפרַאד ייז סָאװ טייב

 טניפענ יז סָאװ ,ןעפָאטש עשינַאנרָא יד טיס ךיז יז טזייּפש ייא

 -ענ יז ןעכלעוו ןיא לעקייק-טסימ רעדָא לעלייק-דרע םעד ןיא

 .ךיז טניפ

 -גנירּפש , רעד טנַאקַאב רהעמ זיא סעקושז עסיורגנ יד ןעשיווצ

 .גנעל יר (סעשטניא) לָאצ ןעבלַאהטרעדנָא ךרע ןַא זיא רע ."קושז



 -- רעיא כת עא ==, .;יראשאאא
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 גנע רהיא ןזיא יז ןעוו ,טיוה רהיא לָאמ עכילטע ןעטיבעג טָאה

 םעד וצ רעביא יז טהעג ,רעּפרעק ןעדנעסקַאװ רהיא רַאפ ןערָאװעג

 ןאד ךיז טקעדַאב יז .גנולקיווטנע רהיא ןופ דנַאטשוצ ןעטייווצ

 סױרַא טינ טגייצ ןוא זָאלנעװַאב טביילב ,טיוה עטרַאה ַא טימ

 טרעוװ סָאװ דנַאטשוצ רעד זיא סָאד .ןעבעל ןופ רוּפש ןייק

 רעד ןופ טיוה יד טצַאלּפ רעטעּפש .(עלקוק) "עּפוּפ , ןעפורעגנָא

 רעכלעוו ,קושז רעטלעקיווטנע לופ ַא סױרַא טמוק סע ןוא עּפוּפ

 טרער ,רעמיוב ןופ טכורפ יד ןוא רעטעלב טימ ךיז טרהענ

 .רעמיוב ןעשרַאק ןוא לעּפע ןופ

 טכַאמ קושז רעד עכלעוו ,ןעגנורעדנע-ןעמרָאפ עניזָאד יד

 ץוָאפרָאמַאטעמ יד ןעפורעגנָא טרעוו ,גנולקיווטנע ןייז ןיא-ךרוד

 -ניא םעד ןופ (טלַאטשעג ןופ גנוטייבמוא רעדָא גנורעדנעמוא)

 ךרוד ןעכַאמ ןעטקעזניא ערעדנַא ןוא סעקושז עטסיימ יד .טקעז

 .קושזייַאמ רעד סָאװ ,עזָאפרָאמשאטעמ עכילנהע יד

 זיא סעקושז ןופ סעיצעּפס ענעדיישרַאפ יד ןופ ?הָאצ יד

 -נוה רעביא ןעריטסיזקע סע זַא ,טנעכער ןעמ .עסיורג ַא רהעז

 ןעסיורג ןעפַאשרַאפ ייז ןופ עלעיפ .סעיצעּכס דנעזיוט טרעד

 -לעפָאטרַאק, רעד .רענטרעג ןיא ןוא רעדלעפ יד ןיא ןעדָאש

 עסיורג עכלעזַא ןָא טוט ,אקירעמַא ,ָאדַארָאלָאק ןיא ,לשמל ,"קושז

 ערַאבטסָאק ענעדיישראפ זַא ,רעדלעפ לעּפָאטרַאק יד ןיא ןעדָאש

 -רַאק, רעד .ןעטכינרַאפ וצ םהיא טעדנעוװעגנָא ןערעוו לעטימ

 -נַאלפ לעפָאטרַאק טימ ךילכעזטּפיוה ךיז טרהענ "קושז ?עפָאט

 יד .שירעסערפ רהעז זיא ןוא ?ענש ךיז טרהעמראפ רע ,ןעצ

 ןופ ףיולרַאפ ןיא סיוא טגעל "קושז לעפָאטרַאק, ַא ןופ הבקנ

 טפעהאב ןוא זייווכעלסיב ייז טנעל יז .רעייא דנעזיוט םורַא רעמוז

 לעפָאטרַאק יד ןופ רעטעלב יד ןופ טייז רעטשרעטנוא רעד ףיוא ייז

 ,ןעורַאל סיױרַא רעייא יד ןופ ןעמוק טייצ ךָאו ַא ןיא .ןעצנַאלּפ

 ייז .ןעצנַאלפ ?עפַאטרַאק יד ןעסערפ ךיילנ ןָא ןעגנַאפ עכלעוו

 ךיז ייז ןעגרָאברַאפ םעדכאנ ןוא טייצ ןעכָאװ ייווצ ױזַא ןעסערפ

 געט ןהעצ ךָאנ .ןעּפוּפ ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאפ ןוא דרע רעד ןיא

 עכלעוו ,ןעקושז עטלעקיווטנע-לופ ןעּפוּפ יד ןופ סױרַא ןעמוק

 לעפָאטרַאק יד ןעסערפוצּפָא טיטעּפַא רהעמ ךָאנ טימ ןָא ןעגנַאּפ

 ןעמוקסיורַא ןענעק ןָאזעס רעמוז א ןיא יװ ױזַא ןוא .ןעצנַאלּפ

 -ַארּפ-סגנורהעמרַאפ רעייז זיא ,סעקושז עכלעזַא ןופ תורוד רעיפ

 לעטימ ןייק ןעמהעננָא טינ לָאז ןעמ ןעוו ןוא יועלענש ַא רהעז סעצ
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 -ןעוורענ ןייא ןופ ןוא רעּפרעק ןופ טייז ךיוב רעד ןיא ךעלּפינק
 ךרַאמ םעד רָאפ ךיז טימ טלעטש סָאװ ,טייז-ןעקור ןיא לעּפינק

 .טקעזניא ןופ

 ייווצ ענייז .טלעקיוטנע טוג קושז םייב ןענייז םישוח יד

 -סירק רעדָא ןעזניל ערערהעמ ןופ טלעטשעגפיונוצ ןענייז ןעגיוא

 .עגיוא עכאפנייא יירד ךָאנ רע טָאה םעד ץוח ַא .ךעלקילַאט
 םוצ זיוללב טינ םהיא ןענעיד (ןענעטנַא) ךעלדנערעה-להיפ ענייז

 .רעפרַאש ַא רהעז זיא חירה שוח ןייז .ןעכוז וצ ךיוא רָאנ ,ןעּפַאט

 .ןעזָאפרָאמַאטעמ ענייז ןוא קושזדוַאמ ַא --- 8 גנונכייצ
 קושז רעטלעקיווטנע לופ ַא ,ג ;עפוֿפ יד ,ב ;עוװרַאל יד ,א
 .ןעביוא ןופ ןהעזעג ,קושז רעבלעזרעד ,ד ;טייז רעד ןופ ןהעזעג

 ןערעיוא עטמיטשַאב ןייק רעבָא ,העימשה שוח ַא ךיוא טָאה רע

 .ןעניפעגסיוא טנעקעג טינ םהיא ייב ןעמ טָאה

 םעניד ַא טָאה עכלעוו ,ייא ןַא ןופ ךיז טלעקיווטנע קושז רעד

 זיא רע ןעוו ,ייא ןופ סױרַא טמוק רע ןעוו .ץכעלָאש ןעגימיילש

 ןופ ןהעזסיוא סָאד רע טָאה ,ַאװרַאל ַא ןופ דנַאטשוצ םעד ןיא

 ףיוא טינ טייקכילנהע ןייק טָאה סָאװ ,לעמירעוו סייוו ןיילק ַא

 טימ ּפָאק ןעניטנעק טוג ַא ןיוש טָאה רעבָא ַאװרַאל יד .קושז ַא

 יז .סיפ רֶאֹּפ יירד ךיוא טָאה יז .ןעסע םוצ ?יומ ַא ןוא ןעניוא

 .ןעצנַאלפ ןופ ןעלצרָאװ יד טימ ךיז טזייּפש ןוא דרע רעד ןיא טבעל

 ןוא טייצ רהָאי ייוצ טבעלענּפָא טָאה ַאורַאל יד יו םעדכָאנ
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 . ףעד ןופ לייט א זיא סָאװ ,לעגניצ גיטסרָאש ,גיטיוה ַא ךיז טניפ

 ,ּפיל-לעּפָאד

 טלייטעגנייא טרעוו קושז ןופ (סקארָאהט) לייט-טסורב רעד
 -ָארּפ , ןעפורעג טרעוו לייט רעטשרעדָאפ רעד : ןעלייט יירד ןיא
 רעד ןוא ?סקארָאהטָאזעמ , --- ?ייט רעטסלעטימ רעד ,"סקארָאהט
 לייט רעצשרע רעד .?סקארָאהטַאטעמ , -- ?ייט רעטשרעטניה

 -ייווצ ַא טָאה לייט רעטייווצ רעד ; סיפ עטרעדילגעג רָאּפ ַא טָאה

 ןעלנילפ-הילפ יד ןעקעדַאב סָאװ ךעלקעדדץוש יד ןוא סיפ רֶאֹּפ עט
 יד ןוא סיפ רֶאֹּפ עטירד ַא טָאה לייט רעטירד רעד ; טקעזניא ןופ
 | .ןעלגילפ-הילפ

 -ַאב קושז םעד ןופ טַארַאּפַא-סגנואיידראפ ןוא ןייּפש רעד
 -רעביוא ןַא ,(אילָאװ) ּפָארק ַא ןופ ,דנולש ןעלָאמש ַא ןופ טהעטש
 עסַאמ ַא טימ טנעפַאװַאב זיא רעכלעוו ,ןענָאמ-רעטנוא ןַא ,ןעגָאמ
 .עקשיק ַא ןוא ,ךעלדנהייצ עגירָאה

 .קושז ַא ןופ םעטסיס סגנואיידראפ סָאד --- 9 גנונכייצ
 -רָאפ רעד ,1 ;(ַאלָאװ) ּפַארק רעד ,ב ; (טשו) דנולש רעד ,א
 .עקשיק יד ,ה ;ןעגָאמ-רעטנוא רעד ,ד ;ןעגָאמ

 ןעניפעג עכלעוו ,ךעלרהער-טפול ךרוד טמעהטָא קושז רעד

 ןוא סיפ ענייז ןיא ראגָאז ,רעּפרעק ןייז ןופ ןעלייט עלא ןיא ךיז
 ליומ ן'כרוד ןײרַא טינ טהענ ןעמעהטָא םוצ טפול יד .ןעלגילפ

 יד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןעגנונעפע הייר ַא ךרוד רָאנ ,קושז ןופ

 .ךיוב ןופ ןוא לייט-טסורב ןייז ןופ ןעטייז

 טהעטשַאב ןוא םרָאפ עכילגנעל ַא טָאה קושז ןופ ץרַאה סָאד

 ךרוד טולב סָאד טביירט ץרַאה סָאד .ןערעטַאק ערערהעמ ןופ

 םעד ןיא טינ טרילוקריצ טולב סָאד .ּפָאק םוצ רעדָא-סלוּפ ַא

 טסילפ סע רָאנ ,,ןערעדָא ןוא ןעירעטרַא ךרוד קושז ןופ רעּפרעּק

 קירוצ םוא ךיז טרהעק ןוא רעּפרעק ןופ בעוועג םעד ךרוד טקעריד

 םעד ןופ סױרַא ןעהעג עכלעוו ,ןערעדָא ייווצ ךרוד ןעצרַאה םוצ

 .לײטיץרַאה ןעטשרעטניה

 "ןעוורענ ןיינ ןופ טהעטשַאב קושז ןופ םעטסיס-ןעוורענ סָאד
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 .ןעניפעג ייז סָאװ סעלַא ןעסע ייז .רעכיב יד ןופ ןעדנַאבנייא יד ייז

 -קַארַאכ רהעז ןעטקעזניא יד ייב זיא םעטסיס סגנומעטָא סָאד

 טניפעג ,לירג-דלעפ םעד ,לשמל ,טכוזרעטנוא ןעמ ןעוו .שיטסירעט

 עניורב עניילק ל?הָאצ עסיוועג ַא ךיוב ןייז ןופ ןעטייז עדייב ןופ ןעמ

 -ערגראפ ַא טימ ןעקעלפ עגיזאד יד טכארטאב ןעמ ןעוו .ןעקעלפ

 ןעטינשעגכרוד זיא קעלפ רעדעי יװ ןעמ טקרעמַאב זָאלג-סגנורעס

 לירג ןופ רעּפרעק רעד ןעוו .טלאּפש ןעלָאפש ,םעניילק ַא טימ

 -לַאּפש עניילק יד ןופ רעדעי יו ןעמ טקרעמַאב ןעטינשענפיוא טרעוו

 ,לערהער יעדנרעמיש ןעסייוו םעניילק ַא טימ ןעדנוברַאפ זיא ןעט

 .רעּפרעק סלירג ןופ ןעלייט ענעדישראפ יד ןיא ךיז טגייווצרַאפ סָאװ

 רעּפרעק םעד ןיא טפול יד ןיירַא טמוק ךעלרהער עגיזָאד יד ךרוד טָא

 ןיא טייקדניוושעג סיורג טימ ךיז טלייטראפ ןיא טקעזניא םעד ןופ

 -טפול יד ןענייז ןעטקעזניא עדנעהילפ עלעיפ ייב .ןעלייט ענייז עלַא

 ןעמ יו ,עכלעוו ,ךעלעקעז-טפול עניילק טימ ןעדנוברַאפ ךעלרהער
 ,טפול רעד ןיא ןעטלַאה רעסעב ךיז ןעטקעזניא יד ןעפלעה ,טקנעד

 .ןעהילפ ייז ןעוו

 -לעוו ,ןעטקעזניא עטנַאקַאב רהעמ יד ןעשיווצ --- .סעקושז יד

 ,טלעוו רעד ןופ ןעלייט ענעדישרַאפ יד ןיא טיירּפשראפ ןענייז עכ
 .(רעפעק) סעלעבַאב רעדָא סעקושז יד ןענייז

 -יוא יד ,ןעלנילפ רֶאֹּפ ייווצ ןעבָאה סעלעבַאב רעדָא סעקושז יד

 ןופ רעּפרעק םוצ לעקניוו ןעטכער ַא רעטנוא ךיז ןענעפע עטשרעב
 םוצ ןעלגילפ עטשרעטנוא ענייז ןעכַאמ יירפ ?ליוו רע ןעוו ,קושז

 יד רעטנוא ןעלנילפ-הילפ ענייז ןעגיל ,טינ טהילפ רע ןעוו .ןעהילפ

 סעקושז יד .רעכעפ ַא יו ,ןעבלַאפ ןיא טנעלעגפיונוצ ךעלקער-ץוש

 סָאװ ,ןערעטּפָא ע? ַא ק  עּפורג ןעטקעזניא רעד וצ ןערעהעג

 ."עגירלעגילפ-לעקעד-ץוש , טניימ סָאד

 קיטסירעטקאראכ רענײמעגלַא רעד ןופ גנוביײרשַאב רעד רַאפ

 -נַאקַאב טוג םעד לעיּפשייב סלַא ןעמהענ רימ ןעלעוו סעקושז יד ןופ

 -ָאֹפ ןיא טָאה רע .(רעפעק יַאמ) קושזייַאמ םעניורב לעקנוד ןעט

 (ןענעטנַא) ךעלדנערעה-?היפ רֶאֹּפ ַא ּפָאק ןייז ןופ לייט ןעטשרעד
 ןייז רעביא רעבירַא טננעה ּפיל-רעביוא עגנַאל ַא .ןעגיוא ייווצ ןוא
 ןוא ןעקַאבניק-ספליהעג ,ןעקַאבניק-טּפיוה ןופ טהעטשַאב סָאװ ,ליומ

 ּפיל לעּפָאד םעד וצ ןוא ןעקַאבניק-ספליהעג יד וצ .ּפיל-?עּפָאד ַא

 -עג ליומ ןיא .(ןעּפלאּפ) ןענַאגרָא-?היפ רָאּפ ייווצ טפעהַאב ןענייז
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 עבאגפיוא יד ןעליפרע ,טקנעד ןעמ יװ ,עכלעוו ,ךעלרעגניפ יװ ,ןעס

 יד ךיז טניפעגנ ןעסקואווסיוא עניזָאד יד רעטניה .ןערעינ ןופ

 ןופ גנונפע רעטשרעטניה רעד וצ זיב טהעג עכלעוו ,עקשיקדזייּפש

 ןעטקעזניא ענעדישראפ יד ייב טָאה עקשיק עגיזָאד יד .רעּפרעּק

 .םרָאפ רעדנַא ןַא

 ןיא ןוא ןענָאמ ןיא ןעניוזעגנייא טרעוו זייּפש עטיידראפ יד

 ןעפָאטש-סגנורהַאנ יד ךיז ןעטיירּפשראפ ייז ןופ ןוא עקשיק רעד

 ,םעטסיס-סנָאיצַאלוקריצ .טולב ַא ךרוד רעּפרעק ןעצנאג םעד רעביא

 רעביא ךיז טניפעג ץרַאה סָאד .ןעעצַאטסורק יד ייב יוװ ךילנהע

 -לעוו ,סעירעטרַא ערערהעמ סיױרַא ןעהעג ןעצרַאה ןופ .,ןעגָאמ םעד

 סָאד .רעּפרעק ןופ ןעלייט ענעדישרַאפ רעביא ךיז ןעטיירּפשראפ עכ

 -נַאנַאפ טקעריד ךיז טסיג ןוא סעירעטרַא יד ןופ סױרַא טהעג טולב

 עטסגינעוועניא יד ןעשיווצ ךיז ןעניפעג עכלעוו ,םיללח יד ןיא רעד !
 .ןעצרַאה םוצ קירוצ םוא ךיז טרהעק טולב סָאד {ענַאװ ןופ ןענַאגרָא !

 -פיוא טּפיױה יד ןעטקעזניא יד ייב ,ָאזְלַא ,טָאה ןָאיצַאלוקריצ טולב יד

 ענעדיישראפ יד רעביא זייּפש עטיײדרַאפ יד ןעלייטרַאפ םוצ עבַאנ

 -טולב יד טָאה רעבָא ןעעצַאטסורק יד ייב .רעּפרעק ןופ ןעלייט

 ןעעצַאטסורק יד ייב טולב סָאד .עבאגפיוא רעדנא ןַא ןָאיצַאלוקריצ

 טגיוז סע ואוו (ןענַאגרָא סגנומעטַא) סערבַאשז יד ךרוד טרילוקריצ
 -יא רעדנַאנַאפ סע טגָארט ןוא ףָאטש-רעיוז עשירפ ןירַא ךיז ןיא

 -נייא םעטסיס-טולב סָאד זיא ןעעצַאטסורק יד ייב .רעּפרעק ן'רעב

 -העוו ,רעּפרעק םעד רעביא ףָאטש-רעיוז ןעלייטראפ וצ טנעדרָאעג

 וצ טנעדרָאעגנייא םעטסיס טולב סָאד זיא ןעטקעזניא יד ייב דנער

 .רעּפרעק ן'רעביא ןזייּפש ןעלייטראפ

 -ּפאק עכילגנעל עכלעזַא ןיא ןעסיירּפ יד ןענעל רעייא ערעייז

 רעייא יד זיב הבקנ יד ךיז טימ טנָארט לעסּפאק עניזָאד יד .סלעפ

 ,ייא ןופ סױרַא ןעמוק ןעסיירּפ עגנוי יד ןעוו .טהירבעגסיוא ןערעוו

 .סייוו גידנעטשלָאפ ייז ןענייז

 -רַאפ ייז ןעניל גָאט ייב .ןעטקעזניא-טכַאנ ןענייז ןעסיירּפ יד

 .טייקטכייפ ךיז טניפעג סע ואוו ,רעכעל רעדָא ןעטלַאּפש ןיא טקעטש

 -לַאּפש ערעייז ןופ סױרַא ייז ןעכירק טכַאנ יד רעבָא טמוק סע ןעוו

 .ןעכיק ןיא ןיא ץַאלּפ רעטסעטבעילַאב רעייז .זייּפש ןעכוז ןעט

 -עק ןוא גָאטייב ןעגיל וצ רעצעלּפ עטכייפ גונעג ייז ןעבָאה ןעטרָאד

 -ייב ןעטלַאּפש ערעייז ןופ סיױרַא ןעכירק ייז ןעוו ,זייּפש ןעניפעג ןענ

 ןעסערפוצ קנארש רעכיב ַא ןיא ןײרַא ךיז ןעּפַאכ ייז ןעוו .טכַאנ
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 לעיפ ױזַא ןערהעצראפ ,סיורג ןייז טיול ,לָאז שנעמ ַא ןעוו .טכיוו
 טנופ דנעזיוט םורַא ןעבָאה ןעפראד רע טלָאװ ,טקעזניא ןַא יו זייּפש
 : .גָאט א זייּפש

 -הענ ייז ןופ עכנַאמ .ןעדישראפ זיא ןעטקעזניא ןופ זייּפש יד
 םעד טימ עכנַאמ ,ןעצנַאלפ ןוא טכורפ ןופ טפאז םעד טימ ךיז ןער
 טימ עכנַאמ ,ןעגיוז ייז סָאװ ,ןעשינעפעשַאב ענידעבעל ןופ טפַאז
 רעדָא ןעגָאנוצ ייז סָאװ ץלָאה ןוא טכורּפ ,ןעסנירג ןופ בעוועג םעד
 סָאד .ןימ םענעגייא רעייז רַאנָאז ,ץלא ןעסע עכנַאמ ןוא ,ןעסייבוצ

 טנייצ .ש ואוו ,סיירּפ רענעטינשעגפיוא ןַא -- .91 גנונכייצ
 .לַאנַאק-זויּפש םעד

 "ראּפ ןייז ,םזינַאגרָא רעכילרעניא ןייז ךיוא זיא ױזַא ןוא טרהיפ רע
 םעד בעילוצ .ןיימעגלַא ןיא םירעדעג ענייז ןוא טַארַאּפַא-סגנואייד

 לַאנַאקדזייּפש רעד ןעטקעזניא ענערישרַאפ ייב זיא דנורג ןעגיזָאד

 .טערליבעגסיוא ןעדישרַאפ |
 ןעמונעג ןענעק ןעטקעזניא עלעיפ רַאפ שיטסירעטקַארַאכ סלַא

 סיירּפ רעד --- טקעזניא ןעטנאקאב טוג םעד ןופ םירעדעג יד ןערעוו

 יד טהעג טקעזניא ןעגיזָאד םעד ייב .(שילגנע ןיא שטוָארקַאק)
 יד ואוו ,(אילָאװ) ּפָארק ןיא ןעטרָאד ןופ ,דנולש ןיא ליומ ןופ זייּפש
 גיטראפ זיא יז זיב טרעגאלענּפָא טייצ רעצרוק ַא ףיוא טרעוו זייּפש

 .ןעגָאמ ןיא ןהעגוצניירא
 ערעדנא ייב ,רעסיורג ןייק טינ ןעגָאמ רעד זיא ןעסיירּפ יד ייב

 .רעּפרעק ןעצנאג םעד טעמכ ןעגָאמ רעד טמהענראפ רעבָא ןעטקעזניא
 -קואווסיוא עניד עכלעזַא ענינייא ךיז ןעניפעג ןענָאמ םעד רעטניה
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 זיא סָאד יוװ ,ךעלעגניר ?הָאצ רעסיוועג ַא ןופ טלעטשעגפיונוצ זיא

 םעד ןיא .םרעוו-לעגניר יד ןוא תויח-סבערק יד ייב לַאפ רעד
 לעיפ רעבָא ןענייז ייז ,גיטנעק רָאלק ךעלעגניר יד ןענייז ?ייט-ךיוב

 םעד ןיא רעגינעוו ךָאנ ןוא ?ייט-טסורב םעד ןיא גיטנעק רעגינעוו

 יד ךיז ןעבָאה ןעליײט-רעּפרעק ייווצ עניזָאד יד ןיא ..?ײטיּפָאק
 .קיטש ןייא ןיא ןעסָאנעגפיונוצ ךעלעגניר

 ייווצ ,ןעניוא ייווצ ךילנהעוועג טָאה טקעזניא ןַא ןופ ּפָאק רעד

 ןענעק עכלעוו ,ןעלייט-ליומ יירד ןוא (ןענעטנַא) ךעלדנערעהי-?היפ
 ןערעוו טצונַאב ןוא עלערהער םעניד ןעגנַאל ַא ןיא ןערעוו טרימרָאפ
 -טסורב םעד ןופ .ןעסייב וצ רעדָא ,ןעכעטש וצ רעדָא ,ןעגיוז וצ
 -הילפ יד ייב) ןוא סיפ רֶאּפ יירד סױרַא ןעסקַאװ רעּפרעק ןופ לייט

 .ןעלגילפ רֶאֹּפ ייווצ רעדָא רֶאַּפ ןייא (ןעטקעזניא
 -טלעהרַאפ ןיא קרַאטש רהעז ןענייז ןעטקעזניא יד ןופ עכנַאמ

 רעדָא סעקושז ענעדיישרַאפ ןוא סעקשַארומס .סיורג רעייז וצ סינ
 רערעווש לָאמ לעיפ זיא סָאװ ,אשמ ַא ןעגָארט ןענעק סעקלעבַאב
 ןעק שנעמ רעגיטפערק ךילטינשכרוד ַא) טכיוועג ענעגייא רעייז יו
 .ּפָאמ יירד סנעטסכעה רעדָא ,לָאמ ייווצ זיא סָאװ ,אשמ ַא ןעביוה
 ןענעק ןעטקעזניא עכנַאמ .(טכיוועג רענעגייא ןייז ןופ רערעווש

 ןופ רעסערג לָאמ ערערהעמ ןענייז עכלעוו ,ןעקערטש ןעגנירּפש

 ךיוה ױזַא טנעקעג טלָאװ שנעמ ַא ןעוו .גנעל רענעגייא רעייז

 טימ ךיילגרַאפ ןיא ,סיורג ןייז טיול ןעגנירּפש טייוו ױזַא רעדָא

 גנורּפש ַא טנעקעג רע טלָאװ ,טקעזניא ןעדנעגנירּפש טוג םעניילק ַא
 יד ןופ עלעיפ .ךיוה רעדָא טייוו לייפ לעטרעפ ַא ךרע ןַא ןָאט
 ןעטייברא ענעדיישראפ לעיפ ױזַא ןָאטּפָא ןענעק ןעטקעזניא עניילק
 סָאװ ,טפַארק ןוא עיגרענע לעיפ ױזַא טימ ןוא טייקלענש ַאזַא טימ
 .ןעזייוװַאב טינ סע ןעק (סיורג יד גידנעכיילגרַאפ) שינעפעשַאב ןייק

 -טנע טוג רהעז ןעטקעזניא יד ייב זיא םעטסיס-לוקסומ סָאד

 ןעכילרעדנואוו סרעדנוזַאב ַא ןעציזַאב ייז ןופ עכנַאמ .טלעקיוו
 טָאה רעּפרעק רעכילשנעמ רעד .םעטסיס-לוקסומ ןעטלעקיווטנע

 -נונעווַאב ענייז עלַא ןערהיפוצכרוד ןעלוקסומ טרעדנוה ףניפ רעביא
 יו רהעמ ןעבָאה ,רעבָא ,ןעטקעזניא עכנַאמ ,ןענָאיצקנופ ןוא ןעג

 ןעסיורג אזא ןעטלאהוצפיוא .ןעלוקסומ דנעזיוט בלַאה ַא ןוא יירד

 סָאמ עסיורג ַא ןערהעצרַאפ ןעטקעזניא יד ןעפרַאד םעטסיס לוקסומ
 -רַאפ ןעטקעזניא עכנַאמ .סיורנ רעייז טימ ךיילגרַאפ ןיא זייּפש

 -עג רענעגייא רעייז יו זייּפש רהעמ לָאמ לעיפ גָאט ַא ןיא ןערהעצ



 .לעטיּפַאק רעטנהעצרעיפ

 -- .סעלעבָאב רעדָא סעקושז --- .ןעסיירּפ --- .קיטסירעטקַארַאכ עניױמעגלַא

 -- .ןעטָאמ-רעסַאװ -- ןעגילפ-ןעכַארד --- .ןעקירעשייה ןוא ןעלירג

 -- .סעקשַארומ יד ןופ ןעבעל עכילטפַאשלעזעג סָאד --- .סעקשַארומ

 -ןעצנַאװ --- .ןענעיב יד ןופ ןעבעל עכילטפַאשלעזעג סָאד --- .ןענעיב

 -- .יולפ --- .סעיַאטָאק רעדָא ןעקומ -- .ןעגילפ -- ןעטקעזניא

 .ןעטָאמ ןוא ןעגנילרעטעטש

 .ןעטקעזניא

 יד ןופ ?הָאצ יד --- .םינמס עשיטסרעטקַארַאכ עניימעגלַא
 ,סיורג ױזַא זיא ןעטקעזניא ןופ ןעטרַא רעדָא סעיצעּפס ענעדיישרַאפ
 -סיוא טנעקעג ייז ןופ לייט רעניילק ַא זיולב טָאה טנייה זיב סָאד

 טרעדנוה יירד ךרע ןַא זַא ,טצַאשעג טרעוו סע .ןערעוו טשרָאפעג
 ,ןענָאלָאָאז יד וצ טנַאקַאב ןענייז ןעטקעזניא ןופ ןעטרַא דנעזיוט
 ןיולב רשפא רעדָא לעטפניפ ַא זיולב ןיא ?להָאצ עגיזָאד יד רעבָא

 עכלעוו ,ןעטקעזניא עניטרַאנעדיישרַאפ עלַא יד ןופ ?עטנהעצ א
 .טלעוו רעד ףיוא ןעבעל

 ןעטקעזניא יד סָאװ ,ץנעטסיזקע רַאפ ףּפמַאק רערעווש רעד
 ךיז ןיא ןעטייבראוצסיוא ןעננואווצעג ייז טָאה ,ןערהיפ ןעפרַאד
 ,ןעננוגנידַאב יד וצ טייקניהעפ-גנוסַאּפוצ עסיורג סרעדנוזַאב ַא
 -סגנוסַאּפוצ עניזָאד יד .ןעבעל וצ סיוא טמוק ייז עכלעוו ןיא
 -ראפ לעיפ ױזַא ןעפַאשעג ןעטקעזניא יד ןעשיווצ טָאה טייקניהעפ
 ןענייז ןעטקעזניא עכנַאמ .ןעגנוטַאג ןוא ןעמרָאפ עגיטרַאנעדייש
 וצ ןוא ןעפיול וצ עכנַאמ ,טפול רעד ןיא ןעהילפ וצ טסַאּפענוצ

 עכנַאמ ןוא ןעבעל ןעשידריארעטנוא ןַא ןערהיפ וצ עכנַאמ ,ןעגנירּפש
 ןעטקעזניא יד גיטרַאנעדיישרַאפ יװ ךָאד .רעסַאװ ןיא ןעבעל וצ

 .ערעייז ןופ להָאצ יד ןייז טינ לָאז סע סיורג יװ ,ןייז טינ ןעלָאז

 -עטקַארַאכ עניימעגנלַא עסיוועג ךָאד ייז ןעבָאה ,ןעמרָאפ ןוא ןעטרַא

 ןעמעלַא ייז רַאפ ךילטפַאשניימעג ןענייז עכלעוו ,םינמס עשיטסיר

 .טפַאשהבורק רעטנעהָאנ רעייז ףיוא ןָא ןענייצ עכלעוו ןוא

 ןופ ,ךילנהעוועג ,טהעטשאב טקעזניא ןַא ןופ רעּפרעק רעד

 רעּפרעק רעצנַאג רעד ,ךיוב ַא ןוא טסורב ַא ,ּפָאק ַא : ןעלייט יירד
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 טָאה טייז-ךיוב ןייז ףיוא .קע ןעכילנהע-דרעווש ןעגנַאל ַא טימ

 ,ביור ןייז טביירוצ ןוא טגנַאפ רע עכלעוו טימ ,סיפ רֶאּפ סקעז רע
 -טייז-ךיוב ןייז ףיוא .ךיז ןעגעווַאב וצ ךיוא טצונַאב רע עכלעוו ןוא

 ןענעיד עכלעוו ,ןעּפאלק עכילנהע-ןעטַאלּפ ?הָאצנַא ןַא ךיוא רע טָאה

 -םיווש סלַא ךיוא סָאמ רעסיוועג ַא זיב ןוא ןעמעטָא וצ םהיא

 .ןענַאגרָא
 -יילברעביא ןַא זיא סינעפעשַאב עטרעּפמולענמוא עניזָאד יד

 רעד ףיוא טבעלעג ןעבָאה עכלעוו ,םיאורב ?האצנא ןַא ןופ ץכעב

 .ָאטינ רהעמ טנייה ןעניוז עכלעוו ןוא ןעטייצ ענירעהירפ ןיא דרע

 .בַארק-גינעק רעדָא בַארק עווָאקדָאּפ רעד --- .90 גנונכייצ

 יד ןעשיווצ ןיירא בארקדנינעק םעד ןענעכער ןענָאלָאָאז עכנַאמ

 םזינַאנרָא ןייז טיול רעבָא זיא רע ,(תויח-סבערק) ןעעצַאטסורק

 -ָאז טרעוו סע .ןענָאיּפראקס יד וצ רעטנהענ גנולקיווטנע ןייז ןוא

 יד ןופ רענייא זיא בארק-נינעק רעד זַא ,ןעמונעגנָא עכנַאמ ןופ רַאג

 ערעזנוא טלעקיוװטנע ךיז ןעבָאה סע עכלעוו ןופ ןעסינעפעשַאב

 .(תויח-ןעניּפש) ןעדניכארא עניטציא



 .(ןויבצ) ןאמפָאה .ב .רד 100

 "רעק םעד ןיא ןייא ךיוא ךיז ןעסערפ ייז ןופ עכנַאמ .ךילרעפעג
 .ןעטייהקנארק ענעדישרַאפ םהיא ןעגניירב ןוא ןעשנעמ ןופ רעּפ

 -ַאּפ עניילק ץנַאג ַא ןיא רע .ייז ןופ רענייא זיא בלימ-ץערק רעד

 ןופ טיוה רעד ןיא ןיירַא ךיז טבָארג סָאװ ,סינעפעשַאב עשיטיזַאר

 תובקנ יד .ץערק עדנעסייב טכאזרואראפ ןוא ןעשנעמ ןוא תויח

 ןעגעל ןוא טיוה ןיא רעפעיט ןייא ךיז ןעבָארג ץערק-ןעבלימ יד ןופ

 -יילב ,רענעלק לעיפ ןענייז עכלעוו ,םירכז יד .רעייא ערעייז טרָאד

 .טיוה רעד ןופ עכעלפרעביוא רעד ףיוא רהעמ ןעב

 "ייב םוצ טנעדרָאעגנייא זיא ןעבלימ עטסיימ יד ןופ ליומ סָאד

 זיא ןעבלימ עטסיימ יד ןופ רעּפרעק םעד ןיא .ןעגיוז םוצ ןוא ןעס

 .ךיוב ןוא ?ייט-טסורב ,ּפָאק ןעשיווצ גנולייטנייא ןייק גיטנעק טינ

 -ָאלאפעס ןעשיווצ גנולטנייא יד רעבָא זיא ייז ןופ ערעדנַא ייב

 -קיווטנע יד .גיטנעק טוג ךיוב ןוא (לייט-טסורב ןוא ּפָאק) סקארָאהט

 -רַאפ זיא ןעבלימ סעיצעּפס ענעדישרַאפ יד ייב םזינַאגרָא ןופ גנול

 ,ןעבלימ ירד ייב .ןערהיפ ייז סָאװ ןעבעל טרַא םעד טיול ,ןעדיש

 -רֶא עגיטכיוו עלעיפ ןעלהעפ ןעבעל ןעטיזַארַאּפ ַא ןערהיפ עכלעוו

 ייז) םעטסיס-סגנומעטָא ןייק טינ ןעבָאה ייז .ןעצנַאגניא ןענַאג

 סנָאיצַאלוקריצ-טולב ןייק טינ ןעבָאה ,(טיוה רעייז ךרוד ןעמעטָא

 יד ןעבָאה ייז .ןעגיוא ןייק טינ ךיוא ןעבָאה עכנַאמ ןוא םעטסיס

 .ןערהיפ ייז סָאװ ןעבעל טרַא םעד רַאפ גיטיונ טינ ןענַאגרָא עלַא

 רָאפ גנורעּפכורפ יד טמוק ןעבלימ סעיצעּפס עטסיימ יד ייב

 עניילק טהירבעגסיוא ןערעוו סע עכלעוו ןופ ,רעייא ןעגעל ךרוד

 גידנעטייב ,זייווכעלסיב ךיז ןעלקיווטנע עכלעוו ,ןעװרַאל ,ךעלמירעוו
 .ןערעטלע ערעייז ןופ טלַאטשענ םעד ןיא ,טיוה רעייז לָאמ ערערהעמ

 רעייז ןופ טייצ רעד ןיא ,סיפ רָאֹּפ יירד זיולב ןעבָאה ןעװרַאל יד

 עטסיימ יד .סיפ רֶאּפ ַא ךָאנ סיוא ייז טסקאוו רעבָא גנולקיווטנע

 -?ימ ןעטיזַארַאּפ יד ןופ עלעיפ ייב .סיפ רָאּפ רעיפ ןעבָאה ןעבלימ

 ןופ סעיצעּפס עכנַאמ .טלעקיווטנע גינעוו סיפ יד ןענייז רעבָא ןעב

 .רעדניק עגידעבעל ןערעבעג רָאנ ,רעייא ןייק טינ ןענעל ןעבלימ יד

 -ענוצ ךיוא טרעוו ןעדינכַארַא יד וצ -- .בארק גינעק רעד

 סָאװ ,סינעפעשַאב עכילנהע-סבערק אזַא ,בארק-גינעק רעד טנעכער

 רעד .סעטכוב םי עליטש יד ןופ סענערב יד ייב ףיוא ךיז טלַאה

 סינעפעשַאב רעגיזָאד רעד ןופ ?ייט-טסורב רעד ןוא ּפָאק רעסיורג

 ןופ ןהעזסיוא סָאד ןעבָאה ןוא קיטש ןייא ןיא טגינייאראפ ןענייז

 ךיז טגידנע בארק םעד ןופ ךיוב סָאד .עװָאקדָאּפ עשידרעפ ַא
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 ןענעק ייז .טפארק-סנעבעל עקרַאטש  ַא ןעציזַאב ןעניּפש יד

 טייקגיהעפ יד ךיוא ןעבָאה ייז .זייּפש ןהֶא םישדח ערערהעמ ןעבעל

 טרילרַאפ ןיּפש ַא ןעו .רעדעילג ענערָאלרַאפ ןעריצודָארּפער וצ

 רעדנַא ןַא ּפֶא םהיא טסקאוו סע ןוא גנַאל טינ סע טרעיוד ,סופ ַא

 ייז טמעלק ןעמ ןוא ןעגנַאפ ייז ל?יוװ ןעמ ןעוו ,ייז ןופ עכנַאמ .סופ

 רעגנַאפ ןופ דנעה יד ןיא סופ םעד רעביא ייז ןעזָאל ,סופ ַא ןייא

 .ןעפיולטנא ןוא

 .רעסַאװ ןיא ןעבעל עכלעוו ,ןעניּפש ןאראפ ךיוא ןענייז סע

 טנעכערעגניירא רעבָא ןערעוו ייז .ןעניּפש-רעסַאו ייז טפור ןעמ

 .ןעדינכַארַא יד ןעֶשיוצ טינ ןוא ןעעצַאטסורק יד ןעשיווצ

 -ענעדייז עקרַאטש ץנאג ןעריצודָארּפ ןעניּפש סעיצעּפס עגינייא

 ןעמ .ןעבעוו ייז סָאװ ךעלעטייב רעייא יד רַאפ סרעדנָאזַאב ,םידעפ

 ואוו ,עירטסודניא ןעדייז רעד רַאפ רעדנעל עכנאמ ןיא ייז טכיורבעג

 רעייז טימ ךיז ןעצונַאב וצ ידכ ,טעװעדָאהעג ןערעוו ןעניּפש יד

 .רייז ןופ ןָאיצַאקירבַאפ רעד רַאפ סבעוװניּפש

 יר ךיוא ןערעהעג עּפורג ןעדינכארא רעד וצ -- .ןעבלימ יד
 רעגיזָאד רעד ןיא ןעסינעפעשַאב עטסנעלק יד ןענייז ייז .ןעבלימ

 -ַאמ ייז .גנוטיירּפשראפ עסיורג ַא רהעז ןעבָאה ייז רעבָא ,עּפורג

 ךיז ןעזייּפש ןוא רעצעלּפ ענעדישרַאפ ןיא ןעטסענ ערעייז ךיז ןעכ

 .(טרעסערגראפ קרַאטש רהעז) בלימד-ץערק ַא -- .89 גנונכייצ

 עכנַאמ ,ןעצנאלפ ףיוא ןעבעל ערעדנַא .םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא

 ןוא ןעסנירג עטליופעגוצ ןיא ,זעק ןיא ןעטסענ ערעייז ךיז ןעכַאמ

 .ו .ז .א ,ןעּפיורג רעדָא ?העמ עלכוט ןיא ערעדנַא ,לעפָאטרַאק

 .םי ןיא ענינייא ןוא ןעכייט ןיא ןעבעל ייז ןופ עלעיפ

 .ןעטיזַארַאּפ ןענייז סעיצעּפס ןעבלימ יד ןופ לייט עסיורג ַא

 -רַאפ ןופ סרעּפרעק יד ןיא רעדָא ףיוא ןעטסענ ערעייז ךיז ןעכַאמ ייז

 טפָא ןערעוו ייז עכלעוו ראפ ,ןעטקעזניא ןוא תופוע ,תויח ענעדיש



 .(ןויבצ) ןאמפָאה .ב .רד 1208

 טגיוז רע עכלעוו ןופ ןעטקעזניא עניילק טננאפ רע .ביור ןעכוז

 .טפאז םעד סיוא

 .תובקנ יד ןופ רענעלק לעיפ ןענייז ןעניּפש יד ןופ םירכז יד

 יו סיורג ױזַא לָאמ ןהעצפופ תובקנ יד ןענייז סעיצעּפס עכנאמ ןיא

 ערענעש לעיפ םירכז יד ןעבָאה סעיצעּפס עטסיימ יד ןיא .םירכז יד

 ערעייז ןיא רעטפַאהבעל לעיפ ךיוא ןענייז ןוא תובקנ יד יו ןערילָאק

 ןוא ןעצענ ענעגייא ערעייז ןעטלעז רעבָא ןעניּפש ייז ,ןעגנוגעוַאב

 ףיוא סנעטסיימ ןעבעל ייז .ךיז רַאפ ןזייּפש ןעטלעז ךיוא ןעכוז

 -ַאֹּפ רעד ןעניּפש יד ייב טמוק סע ןעוו .תובקנ יד ןופ ןובשח םעד

 ץנאג ןעניּפש סעיצעּפס עכנַאמ ייב ּפִא ךיז ןעלעיּפש ,ןָאזעס-סגנור

 -ישראפ ןופ םירכז ךיז ןעלמַאזרַאפ סע .ןענעצס עטנאסערעטניא

 ענעדישרַאפ ןעכַאמ ןוא גנולעטשסיוא ןַא ףיוא יוװ ,ןערילָאק ענעד

 ןוא ערעדנַא יד טימ ענייא ךיז ןעלננאר ,ןעגנוגעוַאב עזעיצַארג

 ייב ןעמענסיוא ןעלעוו ןעטלָאװ ייז יוװ ,ןעצנוק ענערישרַאפ ןעכַאמ

 ךָאנ .ייז ףיוא ןעקוק ןוא ןעטייוו ןופ ןעהעטש עכלעוו ,תובקנ יד

 עכלעוו ,םירכז יד סיוא תובקנ יד ךיז ןעביילק גנולעטשסיוא רעד

 ןיא .הנותח ייז טימ ןעבָאה ןוא ייז ייב ןעמונעגסיוא רהעמ ןעבָאה

 ייב ןיוש  .עכילקילג ןייק טינ רָאג תונותח יד ןענייז עלעפ עלעיפ

 זיא עכלעוו ,הבקנ יד .ןעבעל ןייז רכז רעד טרילרַאפ גנורָאּפ רעד

 ייב .םהיא טע'נרה'רעד ,םהיא ןופ רעקרַאטש ןוא רעסערג לעיפ

 רעד ךָאנ ךיילנ רכז םעד ףיוא הבקנ יד טסערפ סעיצעּפס עכנַאמ

 .עכילקילג רהעמ ַא טָארייה יד זיא רעבָא עלעפ עלעיפ ןיא .גנורָאּפ

 ייא ןיא ןעמַאזוצ ךילדירפ טפָא ןעבעל הבקנ רעד טימ רכז רעד

 .ץענ סבעוװניּפש ןייא ןיא ןוא טסענ

 הבקנ יד טגנַאּפ גנורָאּפ רעד ךָאנ טייצ רעצרוק ץנַאג ַא ןיא

 טבעוו יז עכלעוו ,ךעלעטייב סבעוװניּפש ןיא רעייא ערהיא ןעגעל ןָא

 רעייא יד זיב ךיז טימ טּפָא טגָארט יז עכלעוו ןוא ,ייז רַאפ סיוא

 .ןעניּפש עניילק ייז ןופ סױרַא ןעמוק סע ןוא טהירבעגסיוא ןערעוו

 ןיא רעייא יד טימ ךעלעטייב יד הבקנ יד טזָאל עלעפ עכנַאמ ןיא

 ןעניּפש עגנוי יד .ייז רַאפ טינ רהעמ טגרָאז ןוא טסענ רהיא

 טמוק סע ןעוו ןוא רעטניוו רעביא ךעלעטייב יד ןיא טפָא ןעביילב

 ערעדנַא ןיא .ןייּפש ןעכוז סױרַא ייז ןעכירק גנילהירפ רעד ןָא

 ןענייז ייז גנאל יו ,רעדניק ערהיא רַאפ רעטומ יד טגרָאז סעיצעּפס

 ירעל ייז זיב ץענ-סבעווניּפש רהיא ןיא ךיז ייב ייז טלַאה יז .,ןיילק

 .ךיז ראפ ןעצענ ןעכַאמ ןוא ןעניּפש סיוא ןיילַא ךיז ןענ
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 1671 ןעבלימ ,ןענָאיּפרַאקס ,ןעניּפש

 ןייז טזָאלרַאפ רע ןעוו .ןעטלַאהַאב םהיא ןיא טגניל ןוא בעוועג

 טסענ ןייז ןופ לעקעד םעד רע טזָאל ,זייּפש ןעכוז ןהעג וצ טסענ

 ,טסענ ןייז וצ קירוצ רע טפיול רהאפעג ןופ טנעמָאמ א ןיא .ןעפָא

 ןייז סָאד ,טכאמרַאפ טסעפ םהיא טלַאה ןוא ?עקעד םעד טכאמרַאפ

 ןעוו רָאנ .ןענעפע וצ םהיא טפַארק ןעדנעוװנָא ףרַאד רעגלָאפרַאפ

 ץְלַא ןיּפש םעד ךָאנ ןעמ ןעק טנעפעעג וליפַא טרעוו ?עקעד רעד
 ענעבָארגעגסיױא טסענ ןייז ןיא טָאה רע .ןעגנאפ טכייל ױזַא טינ

 רע וואו ןוא ,ךעלקעד טימ ךיז ןעכַאמרַאפ עכלעוו ,ןעלענוט-ןעטייז

 .טנלָאפראפ טרעוו רע ןעוו ,ךיז טלַאהַאב

 .ןיּפש"רָאה רענאקירעמא רעסיורג רעד --- .98 גנונכייצ

 יד .ןעניּפש ?עקעד יד וצ ןעגנַאלַאב ןעניּפש ַאלוטנַארַאט יד

 רָאה עטכידעג טימ טקעדַאב ,ןיּפש רעסיורג א זיא ַאלוטנַארַאט

 זיא ַאלוטנַארַאט א ןופ סיב רעד .סיפ עטשרעטניה עגנַאל טימ ןוא

 .ךילרהעפעג טינ רעבָא ,ןעשנעמ ַא רַאפ ךילצרעמש רַאגָאז

 -טסברעה , רעד זיא ,ןעניּפש עטנַאקַאב רהעמ יד ןופ רענייא

 ןוא רעּפרעק ןעצרוק ַא טָאה רע .."רעלסיפגנאל , רעדָא ,"ןיּפש

 ןייק טינ טניּפש ,ןיּפש רעזָאלטפיג א ןיא רע .,סיפ עניד עגנַא?

 רעדָא טלאּפש ַא ןיא ןעטלַאהַאב סנעטסיימ גָאט ייב טגיל ןוא ןעצענ !
 סױרַא ךיז רע טזָאל טכאנ יד ןָא טמוק סע ןעוו .לעקניוו ןעלעקנוד



 .(ןויבצ) ןאמפָאה .ב .רד 106

 ןוא ןעטקעזניא ענעדישראפ ןעגנַאפ ייז .ייז ןעלַאפַאב ןוא טסענ

 ןוא טפיג רעייז טימ ןעטיוט ייז עכלעוו ,ךעלעגיופ עניילק רַאגָאז
 .טפַאז רעייז סיוא ןעגיוז

 ךיז ןעכַאמ ,ןעצענ ןייק טינ ןעבעוו עכלעוו ,ןעניּפש עכנַאמ

 ערעדנַא .ץלָאה רעקיטש רעדָא רענייטש רעטנוא ןעטסענ ערעייז

 טימ סיוא ייז ןערעטופ ןוא דרע רעד ןיא ןעלענוט סיוא ןעבָארג

 :טסענ ןייז ןוא ןיּפשילעקעד רעד (1 -- .81 גנונכייצ
 ןעוו ,ביור ןייז ףיוא ףיורַא טגנירּפש רע) ןיּפש-גנירּפש רעד (9
 םעד ןופ טסענירעייא ןַא (6 ;(םהוא וצ טנעהָאנ טמוק רע
 טהעז ,טכַאמ רע סָאוװ ,טסענ-רעייא ןייז) ןיּפש "רעכַאמ -ןעזַאװ,
 .(עזַאװ ַא יו סיוא

 ,?שמל ,"ןיּפש-לעקעד , רעד .דייז יו סיוא טהעז סָאװ .סבעוװניּפש

 -ַאב רע ןעכלעוו ,דרע רעד ןיא לענוט ןעדנור ןעפיט ַא סיוא טבָארנ

 ןוא דרע ןופ סיוא טכַאמ רע סָאװ ?עקעד ַא טימ ןעביוא ןופ טקעד

 ןענעיד עכלעוו ,םידעפ-רייז טימ טייז ןייא ןופ םהיא טגיטסעפַאב

 יװ ךיז טכאמרַאפ ןוא ךיז טנעפע לעקעד רעד .סעסעיװַאז סלַא

 -ןעדייז ַא טימ טסענ ןייז סיוא טרעטופ ןיּפש-?עקעד רעד .לעריט ַא
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 םידָאפ-לאריּפס ןעטשרע םעד רע טסיירוצ ,םידָאפ ?אריּפס ןעטייווצ

 -לאריּפס רעטשרע רעד .בעוועג םעד ןופ קעװַא םהיא טמענ ןוא

 -לַאהוצנָא ענאוועגירטס ןימ א ןעוועג זיולב זיא ,סע טסייה ,םידָאּפ

 רעד ןעוו .ןערעוו גיטראפ טעוװ טייברא יד זיב בעוועג סָאד ןעט

 םענלעצנייא ןַא סיוא ןיּפש רעד טניּפש ,גיטרַאפ זיא ץענ רעצנַאג

 ןוא ץענ ןופ רעטנעצ ןיא טגיטסעּפַאב זיא דנע ןייא ןייז סָאװ ,םידָאפ -

 ןעניזָאד םעד ןופ ףליה רעד טימ .רעּפרעק ןייז וצ דנע רעטייווצ ןייז

 סָאװ גנורהירַאב רעדָא גנוגעװַאב עדעי ןעלהיפ ןיּפש רעד ןעק םעדָאּפ

 ךיז טעּפעשטרַאפ טקעזניא ןַא ןעו .ץענ םעד ןיא טכאמעג טרעוו

 סױרַא ךיז טזָאל רע ןוא ןיּפש רעד ךיילג סע טלהיפרעד ,ץענ םעד ןיא

 ,טכאמעג טסענ ןייז ךיז טָאה רע ואוו ,טלַאּפש רעדָא לעקניוו ןייז ןופ

 .ץענ ןייז ןיא ןערָאװעג ןעגנאפעג זיא סָאװ ,ןברק םעד ןעלַאּפַאב וצ

 ןֶא םהיא טגנאפ ןוא גיטכיזרָאפ ןברק ןייז וצ ךיז טרעטנהענרעד רע

 ןוא ןעטייז עלַא ןופ ןעדנובעג זיא רע זיב םידעפ טימ ןעניּפשמורא

 םהיא ןיא ןיירַא ןיּפש רעד טזָאל ןאד ,ןָאט רהיר א םיוק ךיז ןעּק

 ,ןעקַאבניק ענייז ןופ ןעלצרָאװ יד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,טפיג ןייז

 ןייז םהיא ןופ סיוא רע טגיוז ,טיוט ןיוש זיא ןברק רעד ןעוו ןוא

 ןייז זיולב רעביא טזָאל ןוא ןעלייט עכייוו ענייז ףיוא טסע ,טפַאז

 .טעלעקס

 -ייב-דייז עניילק ןיא רעייא ערעייז ןעגעל ןעניּפש-ןעטרָאג יד

 . עניילק יו סיוא ןעהעז רעייא יד .סיוא ןעבעוו ייז סָאװ ,ךעלעט

 רעייא יד ןופ ןעמוק סָאװ ,ןעניּפש עגנוי יד .ןיטַאלעשז סנעּפָארט

 .ןיילק זיולב ןענייז ייז ,ןערעטלע ערעייז יו סיוא ןעהעז ,סױרַא

 ,טיוה רעייז לָאמ ערערהעמ ייז ןעטייב ,סיוא ןעסקַאװ ייז רעדייא

 ןעוו ןוא ןעמַאזוצ ןעניּפש עגנוי יד ןעבעל ןיילק ןענייז ייז גנאל יװ

 ייז ןעסע ,ןענירק טינ זייּפש ןייק ןענעק ןוא גירעגנוה ןענייז ייז

 .ערעדנַא יד ענייא

 טימ ץענ סבעװניּפש ַא סיוא ןעבעוו ןעניּפש סעיצעּפס ערעדנַא

 -ַאב ןיּפש רעד טגיל לערהער םעד ןיא .טייז רעד ןופ לערהער ַא
 .ביור ןייז ףיוא טרעיול ןוא ןעטלַאה

 ןענייז 2 ,ןעניּפש ךיז ןעניפעג ןעדנעגעג עסייה יד ןיא
 -לעגיופ , יד ןענייז סָאד .גנעל יד (סעשטניא) לָאצ ייווצ רעביא

 ייז ואוו ,דרע רעד ןיא ןעטסענ ערעייז ךיז ןעכַאמ ייז ."ןעניּפש

 ייז .סבעװניּפש טימ סיוא ןעטעב ייז עכלעוו ,רעכעל סיוא ןעבָארג

 רעייז ןופ ביור רעייז ףיוא ןערעיול ייז רָאנ ,ןעצענ ןייק טינ ןעניּפש
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 םידעפ עלַאידַאר ןעניּפש וצ םידָאפ םעד ןופ טקנוּפ-לעטימ ןופ ןָא רע

 זיא ןיּפש רעד ןעוו  .דָאר ַא ןופ ןעכייּפש יד יוװ ,ןעננוטכיר עלַא ןיא
 -יּפס א טקנוּפ-לעטימ ןופ ןעניּפש וצ ןָא רע טגנאפ ,גיטרַאפ טימרעד
 ןיא טניטסעפַאב םהיא ןופ טרעוו רעכלעוו ,םידָאפ ןעגימרעפ-לַאר
 סָאד .םידעפ עלַאידַאר יד טימ ךיז טציירק רע ואוו ,טקנוּפ ןעדעי
 .ךעלעטסעק ןיא טלייטעגנייא ןפוא םעד ףיוא טרעוו בעוועגניּפש
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 -ראפ קרַאטש ,ןיּפשיזיוה עכילנעוועג ַא ,א -- .86 גנונכייצ
 -ראפ רהעמ ךָאנ ,ּפָאק ןופ לייט רעטשרעדָאּפ רעד ,ב .טרעסערג
 .ןעקַאבניק יד -- ק ןוא ,ןעגיוא 8 יד טגייצ ע ואוו ,טרעסערג
 ואוו ,טרעסערגרַאפ קרַאטש ,ּפָאק ןופ טייז עטשרעטנוא יד ,}
 ּםיל עטשרעטנוא יד -- ? ,ןעקַאבניק וד טימ ליומ סָאד טגייצ מ
 .ןעפקאוועגנָא ןענייז סיפ יד רעכלעוו וצ ,עטַאלּפ-ןרָאה יד ה ןוא
 קרַאטש רהעז) ןענאגרָא-ןיּפש יד ,ה ;ןענאגרָא-סגנומעטָא יד ,ד
 ךַאנ) ןענַאגרָא-ןיּפש יד ןופ לערהערי-רָאה ַא ,| ; (טרעסערגראפ
 .(טרעסערגראפ רהעמ

 ןֶא רע טגנאפ ,םידָאפ-לאריּפס ןעטשרע םעד ןעניּפש טגידנע רע ןעוו

 -ייווצ ַא ןעניּפש וצ בעװעגניּפש םעד ןופ דנאר ןערעסיוא םעד ןופ

 רעטנהענ ץלַא דנאר ןערעסיוא ןופ גידנעמוק ,םידָאפ-לאריּפס ןעט

 ןופ טרעוו םידָאפ-לאריּפס רעטייווצ רעניזָאד רעד .רעטנעצ םוצ

 ענייז ןופ טמוק סָאװ ,ףָאטש ןעגיּפעלק ַאזַא טימ טקעדַאב ןיּפש םעד

 םעד טָא טניּפש ןיּפש רעד סָאװ טייצ רעד ןיא .ןעזירד-סבעווניּפש



 103 ןעבלימ ,ןענָאיּפרַאקס ,ןעניּפש

 -נָא ליוװ ןיּפש רעד ןעוו .(ךעלעצרָאװ עכלעזַא רָאֹּפ ייווצ זיולּב
 -ַאגרָאדןיּפש ענייז קירד א רע טינ ,סבעװניּפש ןייז ןעניּפש ןעגנַאפ
 ןַאד טרעוו ןעזירד יד ןופ ןוא דנַאטשנעגעג זיא סע ןעכלעוו וצ ןענ
 סָאװ ,טייקגיסילפ ַאזַא טקירדעגסױרַא ךעלערהער-רהָאה יד ךרוד
 םייב .םידָאפ םעניד ַא ןיא טעװעטרַאהרַאפ טפול רעד ןיא טרעוו

 -לעוו ,סיפ עטשרעטניה ענייז ןיּפש רעד טצונַאב םידעפ יד ןעניּפש
 .סיוא ייז ןעהיצ ןוא םידעפ יד ןערהיפ עכ

 סע וואו סבעוװניּפש ןייז סנעטסיימ טניּפש ןיּפש-ןעטרָאג רעד
 ,טלַאּפש א ייב זיא סע ואוו רעדָא ןעקרַאּפ ַא ןופ לעקניוו ַא ןיא זיא

 רנע רעד -- .85 ננונכייצ
 רהעז) סופ ס'ניּפש ַא ןופ -רַאג רעד -- .84 גנונכייצ

 .(טרעסערגרַאפ קרַאטש .ןיּפש-ןעט

 -ַאּפ ַא סיוא טניפעג רע ןעוו .ןעטלַאהַאב ןענעק ךיז לָאז רע ואוו
 -וצ רע טניּפש ,ץענ ןייז ןעבעוו ןעגנאפוצנָא ואוו ,ץַאלּפ ןעדנעס

 עיניל-?עטימ יר רָאפ ךיז טימ טלעטש סָאװ ,םידָאפ ַא סיוא טשרע
 רעמיוועג א ןופ םידָאפ םעד ןעניּפש ןָא טגנאפ רע .ץענ םעד ןופ
 ךיז טזָאל רע ןוא דנע ןעטשרעביוא ןייז טגיטסעפַאב רע ואוו ,ךיוה

 רע ואוו טקנוּפ-ץיטש םעד וצ זיב םידָאּפ םעד גידנעניּפש ,ּפָארַא
 טימרעד זיא רע ןעוו .דנע ןעטשרעטנוא ןייז ןעגיטסעפַאב ליװ
 םהיא טניטסעפַאב ,רעפייטש םידָאפ םעד ןָא רע טהיצ ,גיטרַאפ
 טגנאפ ,רעכיז גידנעטשלאפ םהיא טימ זיא רע ןעוו ןוא ,רעקרַאטש
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 ךיז ןעניפעג סע ןעכלעוו ןיא ,רעכעטש רענעניובעגפיוא ןַא ךיז
 .ןעזירד-טפיג

 טָאה לייט-טסורב ןוא ּפָאק ןופ ?ייט ןעטשרעביוא םעד ףיוא

 ןעטשרעטנוא םעד ןיא דנערהעוו ,ןעגיוא רֶאּפ עכילטע ןָאיּפראקס רעד

 עכילנהע-ןעטלַאּפש עכילטע רע טָאה ל?ייט-טסורב ןייז ןופ לייט
 -ייז ואוו ,םיללח יד ןיא טפול ןיירַא טמוק סע עכלעוו ךרוד ,ןעגנונפע

 .ךיז ןעניפעג "רעכיב-ןעגנול , ענ

 ייז ןעק ןעמ .רעדנעל עמירַאװו ןיא ןעבעל ןענאיּפראקס יד

 ייז ואוו ,רענייטש רעדָא ץלָאה רעקיטש רעטנוא ןעניפעג ןעטרָאד

 ןעזָאלרַאפ טכאנ יד ןָא טמוק סע ןעוו .גָאט ייב ןעטלַאהַאב ןעגיל

 ךילכעזטּפיױה טהעטשַאב סָאװ ,זייּפש ןעכוז וצ ןעטסענ ערעייז ייז

 ןעגנאווצ ערעייז טימ ייז ןעגנַאפ ייז .,ןעניּפש ןוא ןעטקעזניא ןופ

 רעכעטש ןעגיטפינ רעייז בייל רעייז ןיא ןיירַא לענׁשי ןעזָאל ןוא

 .ייז ןעטיוט ןוא

 -ייז עכלעוו ,ןענאיּפראקס סעיצעּפס ענינייא ןַארַאפ ןענייז סע

 עכנַאמ ןיא ןיוש ןעק טפיג רעייז ןוא גנעל יד סופ בלַאה א זיב ןענ

 .ןעשנעמ ַא רַאפ רַאגָאז ךילרהעפעג ןערעוו עלעפ

 -ַאב יד ןעניּפש יד ןענייז ןעדינכַארַא .עלַא ןופ --- .ןעניּפש יד

 ןעלייט ענעדישרַאפ יד ןיא עטסעטיירּפשראפ יד ןוא עטסעטנַאק

 םגה ,עטנאסערעטניא רהעז ןײמעגלַא ןיא ןענייז ייז ,דרע רעד ןופ

 .ןעסינעפעשַאב ,עטבעילַאב טינ רהעז

 ץנַאנ ַא זיא ןעניּפש סעיצעּפס ענעדישרַאפ יד ןופ להָאצ יד

 ,ייז ןופ עכנאמ ןעביירשַאב וצ גונעג ןייז טעוװו סע רעבָא ,עסיורנ

 .ערעדנא עלַא ןעגעוו גנולעטשרָאפ ַא ןעמוקַאב וצ םוא

 ןעניּפש ערעדנא עלַא יוװ טנאקַאב רהעמ זיא ןיּפש-ןעטרָאג רעד

 ןיּפש-ןעטראג רעד ,?עיּפשייב סלא ןעמענ םהיא ןעלעוו רימ ןוא

 -יווטנע טוג זיא ?יומ ןייז .ןעגיוא טכַא ןוא סיפ רָאֹּפ רעיפ טָאה

 עכלעוו ,ןעגנול רֶאּפ ַא טָאה רע .ןעגיוז םוצ ןוא ןעסע םוצ טלעק

 ןיירא טמוק טפול יד ,ךיוב ןייז ןופ ?ייט ןעטשרעדָאפ םעד ןיא ןעגיל

 -רעטנוא רעד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןעגנונפע ייווצ ךרוד ייז ןיא

 .רעּפרעק ןייז ןופ טייז רעטש

 .ןענַאגרָא-ןיּפש ענייז ןיּפש רעד טָאה ךיוב ןייז ןופ דנע םייב

 יירד רעביא ןעניל עכלעוו ,ןעזירד עכילרעניא ןופ ןהעטשַאב ייז

 ןענייז עכלעוו ,ךעלעצרָאװ רעדָא ןעגנוצרַאטשסױרַא עניילק רָאּפ

 ןעבָאה ןעניּפש ערעדנַא) .ךעלערהער-רהָאה עניד טימ טקעדַאב
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 -עגנָא רעבירַאד ןערעוו ייז .רעכעפ ַא רעדָא ךוב ַא יו ,ערעדנַא

 ."ןעגנול-רעכעפ , רעדָא "ןעגנול-ךוב , ןעפור

 ןערעו סע עכלעוו ןופ רעייא ןעגעל ןעדינכַארַא עטסיימ יד

 -ראקס יד יוװ ,ייז ןופ עכנאמ רעבָא ,רעדניק ערעייז טהירבעגסיוא

 רעדניק ערעייז ןעלקיווטנע ןעבלימ סעיצעּפס עגינייא ןוא ןענָאיּפ

 רעייז זיא ןערָאבעג ןערעוו רעדניק יד ןעוו ןוא ,רעּפרעק ןיא ךיז ייב

 .גיטנָאק טוג ןערעטלע ערעייז וצ טייקכילנהע

 .ןעטיזַארַאּפ סלַא רעדָא ביור ןופ ןעבעל ןעדינכַארַא עלַא טעמכ

 -נעריּפש ןעטלעקיווטנע טוג רהעז ַא ןעבָאה ביור ןופ ןעבעל סָאװ יד

 טגרָאזַאב ייברעד ןענייז ןוא ביור רעייז ןעניפענוצסיוא שוח ןעד

 וצ רעדָא ןעבױטַאב וצ ביור רעייז ןַאגרָא-ךעטש ןעניטפיג ַא טימ

 .ןעטיוט

 .ןָאוּפרָאקס ַא -- .88 גנונכייצ

 -לעוו טימ ץכַאלָאש רעצנַאּפ םעד טימ -- .ןענָאיּפראקפ יד
 עקרַאטש רָאּפ רעייז טימ ןוא טקעדַאב ןענייז ןענָאיּפראקס יד ןעּכ
 עסיורג ַא ייז ןעבָאה ,ּפָאק רעייז ןיא ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעגנַאוװצ
 רַאפ ןעמעננָא ייז ןעק ןעמ ןוא (סעקַאר) ןעסּפערק יד וצ טייקכילנהע
 טקרעמַאב רעהירפ ןיוש זיא סע יו ,רעבָא ,םיבורק עטנעהָאנ ערעייז
 .עטייוו ךילמעיצ ַא טפאש'הבורק רעייז זיא ןערָאװעג

 -פיונוצ ןָאיּפראקס םעד ייב זיא ?ייט-טסורכ רעד ןוא ּפָאק רעד

 ןעסקַאװ עכלעוו ,סיפ רֶאַּפ רעיפ טָאה רע .קיטש ןייא ןיא ןעסקאוועג

 ןופ טהעטשַאב סָאװ ,ךיוב ןייז ,לייט-טסורב ןופ סױרַא םהיא ייּב
 רעד .ןעלייט ייווצ ןיא טלייטעגנייא זיא ,ןעגניר עטיירב עהייר ַא
 רעניד זיא לייט רעטשרעטנוא רעד ןוא רעקיד זיא ?ייט רעטשרעניוא
 טניפעג "קע, רערָא ךיוב ןופ דנע םייב .קע ןַא יו סיוא טהעז ןוא



 לעטיּפַאק רעטנעציירד

 -סבערק יד וצ טייקכילנהע רעייז -- .תויח ןעניּפש רעדָא ןעדינכַארַא

 -- .ןיִּפש-ןעטרָאג רעד -- .ןעניּפש -- .ןענָאיּמרָאקס --- .ערעיהט

 .בארק-גינעק רעד -- .ןעבלימ יד -- .ןעניּפש-לעקעד יד

 ןעבלימ ןוא ןענָאיּפראקס ,ןעניּפש

 ןעגנַאלַאב ןעדָאּפָארטרָא יד וצ -- .סַאלק ןעדינכַארַא רעד
 -ייצַאב ןערעוו עכלעוו ,ןעבלימ ןוא ןענָאיּפראקס ,ןעניּפש יד ךיוא

 סָאװ ,ן| ע ד ינ כ ַא ר ַא ןעמָאנ םענײמעגלַא םעד טימ טנעכ

 .תויח-ןעניּפש ,טניימ סָאד

 ַא ןהעזסיוא ןעכילרעסיוא רעייז טימ ןעבָאה ןעדינכַארַא יד

 ייז רעבָא ,(תויח-סבערק) ןעעצַאטסורק יד וצ טייקכילנהע עטנעהָאנ

 ןעלעטש רָאנ ,ןעעצַאטסורק יד ןופ סַאלק םעד וצ טינ ךָאד ןערעהעג
 -עגוצ ןענייז ןעדינכַארַא יד .סָאלק ןערעדנוזַאב ַא רָאפ ךיז טימ

 ןעעצַאטסורק יד דנערהעוו ,השבי רעד ףיוא ןעבעל םעד וצ טסַאּפ

 -נוא ןעדינכארא יד .,רעסַאװ ןיא ןעבעל םעד וצ טסאּפעגוצ ןענייז

 -רֶא רעייז ןופ יובעג םעד ןיא ןעעצַאטסורק ירד ןופ ךיז ןעדיישרעט

 .ןעבעל טרַא רעייז ןיא ןוא םזינַאג

 "סורק יד ייב יוװ ,טהעטשַאב ןעדינכַארַא יד ןופ רעּפרעק רעד

 סקַארָאהט ַא ןופ ,ּפָאק ַא ןופ : ןעלײט-טּפיוה יירד ןופ ,ןעעצַאט

 ייב ןענייז סקארָאהט רעד ןוא ּפָאק רעד .ךיוב ןוא (?ייט-טסורב)
 זיא סע ןוא קיטש ןייא ןיא ןעסקאוועגפיונוצ ייז ןופ עטסיימ יד

 רעד ןוא יובעג רעּפרעק רעד .ּפָא ךיז ןעלייט ייז ואוו גיטנָאק טינ

 טעריישרעטנוא ןעדינכארא סעיצעּפס ענעדישראפ יד ןופ םזינַאגרָא

 ייז סָאװ ,ןעבעל טרַא םעד טיול ןעטייהלעצנייא עלעיפ ןיא ךיז

 ' םינמס עכילטפַאשניימעג עהייר עצנַאג א רעבָא ןעבָאה ייז .ןערהיפ

 "הבורק רעטנהָאנ רעייז ףיוא ןָא ןעגייצ עכלעוו ,ןעטפַאשנעגייא ןוא

 .סַאלק ןייא ןיא ייז ןעדניברַאפ עכלעוו ןוא טפאש

 ןעסקַאװ עכלעוו ,סיפ רֶאּפ רעיפ ןעבָאה ןעדינכַארַא עטסיימ יד

 -הער-טפול ךרוד ןעמעטָא ייז ,?ייט-טסורב רעייז ןופ סױרַא ייז ייב

 -טנע עכלעוו ךעלעטייב ןופ ןעהעטשַאב עכלעוו ,ןעגנול רעדָא ןער

 יד ףיוא ענייא טגעלעגפיונוצ ,ךעלטעלב עהייר ַא ךיז ןיא ןעטלַאה
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 109 (תויח-סבערק) ןעעצַאטסורק

 ןופ עלעיפ .זָארנ-םי ןיא רעדָא ןעזלעפ רעטנוא ,דמַאז ןיא ןעטסענ

 טיוה רעד ןיא ןעטסענ ערעייז ךיז ןעכַאמ ןוא ןעטיזַארַאּפ ןענייז ייז
 רעד ףיוא ןעבעל סָאװ יד .ןעשיפ ענעדישרַאפ ןופ ?יומ רעדָא

 ןוא רעצעלק עטליופרַאפ רעטנוא ןעטסענ ערעייז ךיז ןעכַאמ ,השבי

 ןעסבערק וילפ רעדָא רעגנירּפשײדמַאז -- .89 גנונכייצ
 .(עּפורג ןעדַאּפיפמא רעד ןופ)

 .ןעסנירג ןופ ךילכעזטּפיױה ךיז ןערהענ ייז .ןערֿפלעק ןיא
 ןעבָאה עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב עניילק ןענייז ןעדָאּפיּפמַא יד

 טלעטשעגפיונוצ זיא רעכלעוו ,רעּפרעק ןעטקירדעגפיונוצ ןעלָאמש ַא

 -ַאב ןעביוא ןיוש יװ ,ןעדָאּפיּפמַא יד ןופ סיפ יד .ךעלעגניר ןופ
 גנוטכיר-סטרעוורָאפ רעד ןיא ןעגיובעג ?ייט ןייא ןענייז ,טקרעמ
 יירד עטשרעטניה יד .גנוטכיר-סטרעווקיר רעד ןיא לייט ןייא ןוא
 םוצ טעדליבעגסיוא ןענייז סטרעווקיר ןעגיובעג ןענייז עכלעוו ,סיפ
 ןענייז ןעדָאּפיפמַא יד ןופ סעיצעּפס עטנַאקַאב רהעמ יד .ןעגנירּפש
 ךילנהעוועג ןעבעל ייז .ןעסבערק-היילפ רעדָא ,רעגנירּפש-דמַאז יד
 .סעקלעשזאס ןיא ךיוא סעיצעּפס עכנאמ ,םי ןופ ןעגערב יד ייב
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 ,סיפ יילרעדייב טניימ סָאװ ,"ןעדָאּפיפמַא , יד ןוא ,ערעדנַא יד וצ
 רעד ןיא ךיז ןעניוב סיפ ערעייז ןופ ?ייט ןייא סָאװ םעד בעילוצ
 .ננוטכיר-סטרעווקיר רעד ןיא לייט ןייא ןוא גנוטכיר-סטרעוורָאפ

 ןוא ןעסינעפעשַאב עניילק ,ךילנהעווענ ,ןענייז ןעדָאּפאזיא יד
 ןופ ךעלעגניר יד .טסערּפענפיונוצ יוװ ,ךַאלפ זיא רעּפרעק רעייז

 ןעבעיז יד .גיטנָאק טוג ןענייז רעּפרעק רעייז ןופ טייז ןעקור רעד
 .ךיילג עלַא ןענייז טסורב רעייז ןופ סױרַא ןעסקַאװ עכלעוו סיפ רָאּפ
 רע ןענַאװ ןופ ?עצרָאװ םעד ייב ,סופ רעדעי טָאה תובקנ יד ייב

 עניילק יד ,א .ןעדַאּפָאזיא ענעדיישראפ -- .581 ננונכייצ
 .רענרעה-להיפ עסיורג יד ,ב ; (ןענעטנַא) רענרעה-להיפ

 -סיוא עניילק ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא לעטייה ןיד ַאזַא סױרַא טסקאוו

 םעד ףיוא ןעדליב ךעלעטייה עניד עניזָאד יד טֶא .עטַאלּפ ענעניובעג

 -עגסיוא ןערעוו סע עכלעוו ןיא ךעלעקעז הבקנ רעד ןופ טייֵז ךיוב

 .ךיז טלעקיוטנע רוד רעיינ ַא עכלעוו ןופ רעייא ערהיא טהירב
 ןעבָאה ,ןעגנָאמרַאפ ןעדָאּפָאזיא יד סָאװ ,סיפ רֶאּפ ןעביז יד רעסיוא
 רעּפרעק רעייז ןופ ןעגנוצרַאטשסױרַא עכילנהע-סיפ ערעדנַא ךָאנ ייז

 .ןעמיווש רעדָא ןעמעטָא ייז עכלעוו טימ

 ןופ עכנַאמ ןוא רעסַאװ ןיא ןעבעל ןעדָאּפָאזיא יד ןופ עכנַאמ
 ערעייז ךיז ןעכַאמ רעסַאװ ןיא ןעבעל סָאװ ד .השבי רעד ףיוא ייז

|| 
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 ,טסורב רעייז ןופ סױרַא ןעסקַאװ עכלעוו ,סיפ יד טלעקיווטנע ךילכעז

 יד .רַאבקרעמַאב גינעוו ןענייז ךיוב רעייז ןופ סיפ יד דנערהעוו

 ייב ךיילנ טינ זיא סיפ יד ןופ גנולקיווטנע ןוא רעּפרעק ןופ םרָאפ

 סיפ יד ןענייז ערעדנא ייב ,ןעבַארק יד ןופ סעיצעּפס ענעדישרַאפ יד

 -ַאװש ןוא רעגנעל ייז ןענייז ערעדנא ייב ןוא רעקרַאטש ןוא רעצריק

 רַאפ ןוא ןערהיפ ייז סָאװ ןעבעל טרַא םעד ןופ גיגנעהּפָא ,רעכ

 ןעבַארק-יּפש יד .טצונַאב ןערעו סיפ ערעייז ןעקעווצ עכלעוו
 3 יה בר ר

 ט+

:5 : 
6 

6 4 25 

 : א }  לע

8 64 

 .בַארק-ןיּפש ַא --- 80 ננונכייצ

 סיפ עגנאל ץנַאג ןעבָאה (ןיּפש ַא וצ ךילנהע זיא ןהעזסיוא רעייז)

 ,בַארק-ןעזיר רעשיזענַאּפַאי רעד .,רעּפרעק רעייז טימ ךיילגרַאפ ןיא

 ןעטשרעדָאפ ןופ גנעל יד סופ 20 טלַאה ,בארקדןיּפש ַא זיא רעכלעוו

 .סופ ץיּפש ןעטשרעטניה םעד זיב סופ ץיּפש

 ךָאנ ָאד רימ ןעליוו תויח-סבערק עגיטרַאנעדיישראפ יד ןעשיווצ

 -ךיילנ , ,טניימ סָאד סָאװ ,"ןעדָאּפאזיא , יד ןעצרוק ןיא ןענָאמרעד

 ענייא ךיילג ןענייז עכלעוו ,סיפ רֶאּפ ןעבעיז ערעייז בעילוצ ,"עגיסיפ
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 .בַארק ַא -- .18 גנונכייצ

 ייב יו רעצריק ?עיפ זיא קע ןוא ךיוב רעייז סָאװ ,טימרעד ךילכעז

 טפָא זיא (טסורב ןוא ּפָאק) סקארָאהטָאלַאפעס רעייז ןוא ,עטשרע יד
 "נורַא ךָאנ וצרעד זיא ךיוב רעצרוק רעייז .רעגנעל יוװ רעטיירב
 -טּפיוה ןענייז ןעבַארק יד ייב .טסורב רעייז רעטנוא {עגיובעגרעט

 צו :

44 

 לוֹא
 7 ו

 טשרע ,א .בַארק ַא ןופ גנולקיווטנע יד -- .79 גנונכייצ
 ןייז ,ג ;דנַאטשוציסגנולקיווטנע רעטייווצ ןייז ,ב ;'ייא ןופ
 "יוטנע גידנעטשלָאפ ןייז ,ד ;דנַאטשוצ-סגנולקיווטנע רעטירד
 : ,דנַאטשוצ רעטלעק
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 ךיז טכוז דנענוי ןעהירפ ןייז ןיא .(שילגנע ןיא "בערק טימריוה ,)
 קסולָאמ ַא ןופ לעשומ ןעגידעל ַא סיוא סבערק-רעלרעיזנייא רעד
 רעּפרעק ןופ לייט רעטשרעטניה ןייז .םהיא ןיא ךיז טצעזַאב ןוא

 ןעדניוושרַאפ סע .,ץכַאלָאש ןייק טימ טקערַאב טינ ,טעקַאנ טביילב

 ןייז .ךיוב ןופ ךעלסיפ-םיווש יד ןעצנאגנ ןיא טעמכ ךיוא םהיא ייב
 קרַאטש ץנאנ ךיז טלעקיווטנע ,רעבָא ,רעּפרעק ןופ לייט רעטשרעדָאפ
 -ענוצ טוג רהעז זיא ןוא ,ץכאלָאש ןעטסעפ ַא טימ טקעדַאב זיא ןוא
 ןייז ןיא ןערהיפ וצ סיוא טמוק םהיא סָאװ תומחלמ יד רַאפ טסַאּפ

 רע ןעכלעוו ןיא ?עשומ רעד ןוא רעסערג טרעוו רע ןעוו .ןעבעל
 טכירק ,ןיילק וצ ןיוש םהיא רַאפ זיא טצעזַאב סגנאפנא ךיז טָאה

 טגיל רע יוװ ,סבערק רעלדיזנייא רעד -- .11 גנונכייצ
 -ןעגנַאװצ ןוא רענרעה-להיפ ענייז טימ ,לעשומ ןעדמערפ ַא ןיא
 .טקעטשעגסיורַא סיפ

 טניפעג .הריד עיינ ַא ןעכוז קעװַא ךיז טזָאל ןוא םהיא ןופ סױרַא רע

 ,טוג סיוועג זיא ,סיורג ןייז רַאפ טסאּפ סָאװ ,?עשומ עגידעל ַא רע

 -ייא ןייז ןופ רעדָא קסולָאמ ַא ןופ עטצעזַאב ַא לעשומ יד רעבָא זיא

 ןוא סָאבעלַאב םעד ןעבײרטסױרַא רע טריבורּפ ןַאד ,ןימ םענעג

 םהיא רע טמוק קסולָאמ ַא ןיא סָאד ןעוו .טרָא ןייז ןעמענרַאפ

 ,סבערק-רעלדיזנייא רעדנַא ןַא טציז ?עשומ ןיא ןעוו רעבָא ,ייב טכייל

 ַא ןָא ךיז טגנַאפ סע ,ןעמענ טינ טכייל ױזַא ךיז רע טזָאל ןַאד
 .רעקרַאטש זיא סע רעוו טנעיז סע ןוא המחלמ

 ייז .ןעבַארק יד ןענייז ןעעצַאטסורק עטלעקיווטנע טסכעה יד

 -טּפיױוה סעקַאר-םי יד ןופ ןהעזסיוא רעייז ןיא ךיז ןעדיישרעטנוא !
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 עלעיפ ןיא .גנורהירַאב עדעי רעּפרעק רעייז ךָאד טלהיפ ,ץכַאלָאש

 -עבירג ןוא ךעלערעה עניד ךיז ןעניפעגנ רעּפרעק רעייז ןופ ןעלייט

 ךרוד ןוא םעטסיס-ןעוורענ םעד טימ ןעדנוברַאפ ןענייז עכלעוו ,ךעל

 טמוק סָאװ גנורעדנע ןוא גנורהירַאב עדעי רעּפרעק רעייז טלהיפ ייז

 .גנובעגמוא רעייז ןיא רָאפ }
 .יונעג טמיטשאב טינ זיא היארה שוח רעייז ןופ טייקפרַאש יד :

 עכילטע ןופ טצעזעגפיונוצ ןענייז סעקַאר-ךייט יד ןופ ןעגיוא יד !

 עכלעזַא ןיא טצעזעגניירא ןענייז ןוא ,סע טפור ןעמ יװ ,"ןשזניל ,

 טוג ןענעק ןעניוא עכלעזַא ?עיפיוו ףיוא .ךעלננעטש עכילגעווַאב

 סעקַאר יד זַא ,ךילגעמ זיא סע .טמיטשַאבמוא זיא ןהעז רָאלק ןוא

 ןוא טכיל ןעשיווצ ןעדיישרעטנוא זיולב ןעניוא ערעייז טימ ןענעק !

 ַא ןופ טלַאטשעג םעד ןהעז טינ ייז טימ ןענעק רעבָא ,סינרעטסניפ

 -יימוצסיוא רעדָא זייּפש ןעגנאפ וצ ךייש זיא סָאװ .דנאטשנעגעג

 ,םישוח עגירעביא יד ןעניד קעווצ םעד ראפ ייז ןעק םיאנוש ןעד

 .ןעציזַאב ייז סָאװ

 ןעעצַאטסורק עגירביא עלַא ןוא סעקַאר-םי יד ,סעקַאר-ךייט יד

 -נוי יד .רעייא ןעגעל ךרוד ךיז ןערהעמרַאפ ןעמרָאפ ערעכעה יד ןופ

 -סיוא רעייז ןיא ןענייז רעייא יד ןופ סױרַא ןעמוק עכלעוו ,סעקַאר עג

 סױרַא טמוק קַאר רעגנוי רעד ןעוו .ןערעטלע ערעייז וצ ךילנהע ןהעו

 רע .סיורג יד (שטניא) לָאצ לעטירד ַא רהעפעגמוא רע זיא ייא ןופ
 -ָאמ ַא ןופ ףיולראפ ַא ןיא ןוא רעסַאװ ןיא יירפ םורא ןַאד טמיווש

 -כָאנ .ץכעלָאש ןייז רעביא לָאמ ףניפ רעדָא רעיפ רע טייב טָאנ

 ךיז טצעזַאב ןוא רעסַאװ ןופ דנורג ן'פיוא ּפָארַא ךיז רע טזָאל םעד

 ייווצ רהעפעגננוא ןאד זיא סיורג ןייז .זלעפ ַא ןופ טלַאּפש ַא ןיא

 טימ ךילנהע ןעצנאגנ ןיא ןאד ןיוש זיא רע ןוא לָאצ ַא ןופ ?עטירד

 טפראוו רעסערנ טרעוו רע ןעוו .ןערעטלע ענייז וצ ןהעזסיוא ןייז

 -ערג ַא ,םעיינ ַא טמוקַאב ןוא ץכַאלַאש ןייז ךיז ןופ ּפָארַא רעדיוו רע

 .רעלענש טסקאוו קַאר רעד ןעוו ,ןערהָאי ערעגניא יד ןיא .ןערעפ

 ּפָארַא טפרַאװ רע .,רהָאי ןיא לָאמ עכילטע ץכאלאש ןייז רע טייב

 רע ןוא ןעראוועג ןיילק וצ םהיא זיא סאוו ,ץכאלָאש ןעטלא םעד

 א ןוא ,ןערעקיד ַא ,ןערעטרַאה ַא ,;ערעסערג ַא ,םעיינ ַא טמוקַאב

 ץכאלַאש ןייז רע טייב ,רעטלע רעבָא טרעוו רע ןעוו .ןערעקרַאטש

 ןייז טייב רע זַא ,ןעטּפױהַאב ןענָאלאָאז עכנַאמ .,רענעטלעז ןיוש

 .טמיטשַאב טינ זיא סָאד רעבָא ,רהָאי ַא לָאמ ןייא ץכַאלָאש

 "סבערק-רעלרעיזנייא רעד זיא ּפיט רעטנאסערעטניא ןַא
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 -ערעה עניד טימ טרעטופעגסיוא ,ךעלעטייב עניילק ןופ ןעהעטשַאב

 יד .ךאלדנערעק-דמאז עקניניילק עכילטע ןעטלַאהטנע עכלעוו ,ךעל

 ַא ןעביג ,רעסַאװ ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ ,(ןעגנורעטיצ) ןענָאיצַארביװ

 ןֶא ןאד ךיז ןעגָאלש עכלעוו ,ךעלדנערעק-דמאז יד לעסיירט ןעטכייל

 ַאזַא ףיוא טרעוו שיורעג רעד ןוא עלעטייב ןופ ךעלערעה עניד יד ןָא

 .םעטסיס-ןעוורענ םוצ ןעבעגעגרעביא ךעלערעה יד ןופ ןפוא

 -ערנ ןייא ןופ טהעטשַאב סעקַאר יד ןופ םעטסיס-ןעוורענ סָאד

 -ורעגנָא ןעק ןוא ,ּפָאק ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,לעּפינק-ןעװרענ ןערעס

 ןעוורענ ערענעלק עהייר עצנַאג ַא ןופ ןוא ,ךרַאמ רעד ןערעוו ןעפ

 ןַא ,א .סבערק-סי ַא ןופ גנולקיווטנע יד --- .76 גנונכייצ
 קרַאמש רהעז) טייז רעד ןופ ןהעזעג סבערק רענערַאבעג טשרע
 ;טייז ןעקור ןופ ןהעזעג סבערק רעגיבלעזרעד ,ב ;(טרעסערגרַאפ
 .סיפ ענייז ןופ רענייא ,ד ;ןענעטנַא ענייז ,ג

 עכלעוו ןופ ןוא רעּפרעק ן'רעביא טלייטראפ ןענייז עכלעוו ,ךעלּפינק
 ןוא ןענַאגרָא ענעדישרַאפ יד וצ ךיז ןעהיצ םידעפ-ןעוורענ עניד
 -ךיוב רעד ףיוא ךיז טניפעג םעטסיס-ןעוורענ סָאד .ןעלײט-רעּפרעק
 .רעּפרעק ןופ טייז

 שוח ַא ךיוא ןעציזַאב סעקַאר יד ביוא טמיטשַאב טינ זיא סע
 ייז .ןעקרַאטש ץנַאנ ַא ייז ןעבָאה חירה שוח ַא רעבָא ,םעטה
 גידנעקוק טינ .שושמה שוח ןעטוג רהעז א ךיוא ןעבָאה
 ןעטרַאה ןעקיד ַא טימ טקערַאב ןענייז ייז סָאװ ,םעד ףיוא
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 ייז טפור ןעמ .סעלסַאי רעדָא ןעקַאבניק וצ יוװ ,סיפ וצ רעכילנהע

 ."סעלסַאי-סיפ , רעבירַאד
 ןעדנור ַא ןיא דנולש ןעצרוק ַא ךרוד זייּפש יד טהעג ?יומ ןופ/

 -לעוו ,ךעלדנייצ עהייר עצנַאג א טימ טגרָאזַאב זיא רעכלעוו ,ןעגָאמ
 ןעגָאמ ןופ .ןיירַא םהיא ןיא טמוק סָאװ ,זייּפש יד ןעביירוצ עכ

 -רעטניה ןופ גנונפע רעד ןיא ךיז טגידנע עכלעוו עקשיק ַא ךיז טהיצ

 סָאד .רעבעל רעטלעקיווטנע טונ ַא ךיז טניפענ ןענָאמ םייב בייל

 -רַא ךרוד ןוא רעּפרעק ןופ טייז-ךעקור רעד ןיא ךיז טניפעג ץרַאה

 "ילנ ןוא ןעלייט ענעדיישראפ יד ןיא טולב סָאד טרילוקריצ ןעירעט

 .סבערק-סי ַא -- .75 ננונכייצ

 ןעניפעג ,סערבַאשז יד ,ןענַאגרָא-סגנומעטָא יד .,רעּפרעק ןופ רעד

 ןיא ,סױרַא ןעסקַאװ סיפ יד ואוו רעּפרעק ןופ ןעטייז עדייב ןופ ךיז

 טקעדאב סאוו ,רעצנאּפ םעד רעטנוא םיור ןעכילנהע-רעמַאק אזא

 ירד ןופ גנוגעװַאב רעד בעילוצ .קַאר ןופ טסורב יד ןוא ּפָאק םעד

 -עמַאק-סערבַאשז יד ןיא רעסַאװ סָאד רדסכ ךיז טייב קַאר ןופ סיפ

 ,רעסַאװ שירפ טימ טגרָאזַאב גידנעטש ןענייז סערבאשז יד ןוא ןער

 ךעלדנערעה-ל?היפ יד רעסיוא .טפול יד סױרַא ןעגיוז ייז עכלעוו ןופ

 ,ןענַאגרָא-רעה ייווצ ךיוא סעקאר יד ןעבָאה ןעניוא ןוא (ןענעטנא)

 ייוצ יד ןופ טייז רעטשרעניוא רעד ףיוא ךיז ןעניפעג עכלעוו

 ןענאגרָא-רעה עגיזאד יד .(ךעלדנערעה-להיפ) "ןענעטנא עניילק,

 יי 0 טארט
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 ךיז ןעניפעג ןעגיוא יד רעטניה .ךעלגנעטש-ןעגיוא עכילגעווַאב

 "נַא, טפור ןעמ עכלעוו ,ךעלדנערעה-להיפ עטרעדילגעג רָאּפ ייווצ

 -רעטניה יד סלַא רענעלק לעיפ זיא רֶאּפ עטשרעדָאפ יד ."ןעטנעט

 ןוא "ןעטנעטנא עניילק, יר רָאֹּפ עטשרעדָאפ יד טפור ןעמ .עטס

 -עג לי סָאד ."ןעטנעטנַא עסיורנ, יד -- עטשרעטניה יד

 -ביר רעד ןיא זיא ןוא ּפָאק ןופ טייז רעטשרעטנוא רעד ןיא ךיז טניפ

 טלַאּפש-ליױמ רעד זַא ,טסייה סָאד ,רעּפרעק ןופ גנעל רעד ןופ גנוט

 טָאה ליומ סָאד .טיירב רעד ןיא טינ ןוא ּפָאק ןופ גנעל רעד ןיא זיא

 ןענייז רעבָא ןענַאגרָא-ייק עניזָאד יד .ןענַאנרָא-ייק עהייר עצנַאנ ַא

 .םייז ךיוב ןייז ןופ ןהעזעג ,סּפערק-ךייט ַא (1 -- .74 ננונכייצ
 רָאּפ עטייווצ סָאד ,1 ;?סעלסַאי-סיפ , רַאּפ עטשרע סָאד ,ב ;ןעקַאבניק יד ,א
 "סעלסַאו-סיפ, רַאּפ עטצעל יד ,ה ;ןַאגרָאררעהעג ,ד ;ןעגיוא יד ,)
 ;סופ רַאּפ עטפניפ יד ,{ ;סיפ-ןעגנאווצ רַאּפ עטשרע יד ,| ; (ליומ)
 "ניה ןופ גנונפע יד ,כ ;רעמוווש רַאּפ עטצעל יד ,ט ; סרעמיווש יד ,ה
 .סבערק ןופ ןענַאגרַא-יק יד ןופ ןעליומ (9 .(םוטקער) בייל-רעש
 רָאּפ עטייווצ סָאד ,1ג ;סעלסַאי רַאּפ עטשרע סָאד ,ב ;ןעקַאבניק יד ,א
 רָאּפ עטייווצ סָאד ,ה ; /סעלסַאי-סיפ, רַאּפ עטשרע סָאד ,ד ;סעלסַאי
 ."סעלסַאי-סיפ, רַאּפ עטירד סָאד ,| ;?סעלסַאי-סיפ,
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 "סולפ רעדָא סעקַאר-ךייט יד עטיירּפשרַאפ טסיימ יד ןוא עטנַאק
 ןיא טעמכ ייז טנעגעגַאב ןעמ .(שילגנע ןיא שיפ-יירק) ןעסבערק
 ןעטלַאהַאב ייז .ַאקירעמַא ןוא אּפָארייא ןופ ןעכייט עסיורג עלַא
 ,רעבירג ןיא רעדָא ןעזלעפ ןופ ןעטלַאּפש יד ןיא ךילנהעוועג ךיז

 וצ סױרַא ןעכירק ייז עכלעוו ןופ ,סיוא ךיז רַאפ ןעבָארג ייז סָאװ
 .זייּפש רעייז סלַא ןעכיורבעג ייז עכלעוו ,ךעלשיפ עניילק ןעלַאּפַאב
 ןופ ןעננאפעג ןיילַא טנעמָאמ ַאזַא ןיא ייז ןערעוו רעבָא טּפָא ץנַאג

 ןעטכירוצּפָא ידכ ייז ףיוא ןרעיול סָאװ תויח ןוא ןעלגיופ עסיוועג
 ןערעג ץנאג רעטרע עכנאמ ןיא ךיוא ןערעוו ייז .ייז ןופ טייצלָאמ ַא

 .ןעשנעמ ןופ ןעסעגעג

 רעטסבַאל) סעקַאר-םי יד ןענייז סעקַאר-ךייט יד וצ ךילנהע רהעז

 טיובעג שרעדנא סאווטע זיולב ןענייז סעקַאר-םי יד .(שילגנע ןיא
 ךילנהע רהעז ייז ןענייז ןיימעגלַא ןיא רעבָא ,סעקַאר-ךייט יד יװ
 טכיורבעג רהעמ לעיפ ןערעוו סעקַאר-םי יד .ערעדנא יד וצ ענייא

 -עג םימי עכנַאמ ןיא ןערעוו ייז .סעקַאר-ךייט יד יוװ זייּפש סלַא
 טָאה רעטרע ערעדנא ןיא ,רהָאי סערעי ןענָאילימ יד ןיא ןעגנַאפ
 ייז טָאה ןעמ זַא ,ןעסַאמ עסיורג עכלעזַא ןיא ןעגנאפעג ייז ןעמ
 ,טעטכינרַאפ ןעצנאג ןיא טעמכ ןעטרָאד

 ןופ טהעטשַאב סעקַאר-םי ןוא סעקַאר-ךייט יד ןופ רעּפרעק רעד
 םעד ןופ טהעטשַאב ?ייט רעטשרעדָאפ רעד .ןעלײט-טּפיוה ייווצ

 ןייא ןיא ןעסקַאװענפיונוצ ןענייז עכלעוו ,טסורב רעד טימ ּפָאק
 לייט רעטשרעטניה רעד ןוא ,רעצנַאּפ ַא טימ טקעדַאב ןוא קיטש
 "ורעגנָא טרעוו לייט רעטשרעדָאפ רעד ךיוב םעד ןופ טהעטשַאב
 רעטשרעטניה רעד ןוא ,(טסורביּפָאק) ?סקַארָאהטָאלַאפעס , ןעפ
 ןעסקַאװ טסורב רעייז ןופ .(ךיוב ,בייל-רעטניה) "ןעמָאדבָא לייט

 -עד , סעיצעּפס עגיזָאד יד רעבירַאד טפור ןעמ ןוא ,סיפ ןהעצ סױרַא
 יירד עטשרעדָאפ יד ."עגיסיפ-ןהעצ , טניימ סָאד סָאװ ,"ןעדָאּפאק

 .ןעדנע עכילנהע-ןעגנאווצ רעדָא עכילנהע-ןערעש ןעבָאה סיפ רָאּפ

 ןוא רעסערג דנעטיידַאב ןענייז סיפ רָאֹּפ עטשרעדָאפ עטשרע יד
 ץנאג ןענייז דנע רעייז ייב ןעגנאווצ יד ןוא ענירביא יד יו רעקיד
 סיױרַא ןעסקאוו סעקַאר עניזָאד יד ןופ ךיוב םעד ןופ .עקרַאטש
 -ורעגנָא ןערעוו עכלעוו ,ךעלסיפ עכילנהע-רעדור עניילק רֶאֹּפ ףניפ

 -יווש רָאּפ ַא ,ָאזלַא ,טָאה ךיוב ןופ גניר רעדעי ."סרעמיווש , ןעפ

 ןעטשרע םעד ןיא .רעטצעל רעד ןוא רעטשרע רעד רעסיוא ,סרעמ

 ייווצ ףיוא ןעציז עכלעוו ,ןעגיוא רֶאּפ א ךיז ןעניפעג ּפָאק ןופ גניר
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 יד ןוא רעסערג יד -- .ןעמרַאפ ןעעצַאטסורק ערעכעה

 -עכעה יד וצ ןעגנַאלַאב תויח-סבערק עטנַאקַאב רהעמ ןײמעגלַא

 -םי יד ,ןעסבערק-ךייט יד ןענייז סָאד ,ןעעצַאטסורק ןעמרָאפ ער

 .ןעסבערק ןעמרָאפ ערפדנא ענעדישרַאפ ןוא ןעבַארק יד ,ןעסבערק
 זיא ןעעצַאטסורק עגיזָאד יד ןופ םינמס טּפיױה יד ןופ רענייא

 זיא רעּפרעק רעייז עכלעוו ןופ ןעטנעמגעס רעדָא ןעגניר ?הָאצ יד

 ןעגניר ףניפ ןופ טהעטשַאב רערעייז ּפָאק רעד .טלעטשענפיונוצ

 ןיא .ןעביז ןופ ךיוב רעד ןוא טכא ןופ טסורב יד ,ןעטנעמנעס רעדָא

 ןעסָאנעגפיונוצ טסורב ןוא ּפָאק ןופ ןעגניר יד ןענייז עלעפ עלעיפ

 -ניר ןעביז יד גיטנעק טוג זיולב ןעביילב סע .קיטש ןייא ןיא יו

 .ךיוב ןופ ןעג

 וצ ןעעצַאטסורק ןעמרָאפ ענירדינ יד ןופ גנאגרעביא ןַא סלַא -

 "ןעסבערק-לענרַאג ,, יד ןערעוו טכַארטַאב ןענעק ןעמרָאפ ערעכעה יד
 -לעוו ,ןעסינעפעשַאב-םי עניילק ןענייז ייז .(שילגנע ןיא "ּפמירש ,)
 ןיא .םי ןופ סעגערב יד ייב זָארג-םי יד ןעשיווצ טניפעג ןעמ עכ

 .(ּפמירש) סבערקדלענרַאג ַא -- .79 גנונכייצ

 סעקַאר-ךייט יד וצ ךילנהע ?עיפ ןהעזסיוא רעייז זיא ןײמעגלַא
 ךרוד ןעדיישרעטנוא טכייל ייז ןעק ןעמ רעבָא ,(ןעסבערק-סולפ)
 .טסורב רעייז ןופ סױרַא ןעהעג סָאװ ,סיפ עגינייווצ-ייווצ ערעייז

 -סיימ ןעמ טנעגעגַאב סיפ "ענעטלָאּפשעג , רעדָא ענינייווצ-ייווצ יד

 ערעכעה יד ייב ,ןעעצַאטסורק יד ןופ ןעמרָאפ ענירדינ יד ייב סנעט

 ןיא ךיוא ןענייז ןעלענראג יד .טינ ןיוש ייז ןעמ טקרעמַאב ןעמרָאפ

 -סורק ןעמרָאפ עגירדינ יד וצ טנהָאנ ןעטכיזניה ערעדנא עגינייא

 טמענ ןעמ ןוא ןערָאװעג ןעבירשַאב רעהירפ ןענייז עכלעוו ,ןעעצַאט

 ןעמרָאפ עגירדינ יד ןופ עפוטש-סגנאגרעביא סלַא ןָא רעכירַאד ייז

 .ערעכעה יד וצ ערעיט-סבערק

 -ַאב טסיימ יד ןענייז ןעעצַאטסורק ןעמרָאפ ערעכעה יד ןופ
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 זיּפש עטיידראפ יד .סױרַא ךיז ןופ טיג רעבעל רעד ןוא ןענָאמ

 .ןָאיצַאלוקריצ-טולב יד ךרוד רעּפרעק ןיא ןעניוזעגנייא ןַאד טרעוו
 .ךיילג סעיצעּפס עֶלַא ייב טינ זיא םעטסיס ןָאיצַאלוקריצ-טולב סָאד

 -עטרַא ךרוד ןעצרַאה ןופ ןעבירטעג טולב סָאד טרעוו ערעדנַא ייב
 ערעדנא ייב .,רעּפרעק ןופ ןעלייט עלַא רעביא ןערעדָא ןוא סעיר

 ןופ ןעבירטעג טרעוו טולב סָאד ןוא ןערעדָא ןוא סעירעטרא ןעלהעפ
 יד ןעשיווצ ךיו ןעניפעג עכלעוו ,(ןעגנונפע) םיללח-יד ךרוד ןעצרַאה

 סָאד ןוא ,ץרַאה ַא ךיוא טלהעפ ערעדנַא ייב .,ןענַאנרָא ענעדישרַאפ
 ןופ גנוהיצרעדנַאנַאפ ןוא גנוהיצפיונוצ רעד ךרוד טרילוקריצ טולב
 ןופ עטסיימ .ןעּפאלקיצ יד ייב לַאפ רעד זיא סָאד .םירעדעג יד
 ךילכעזטּפיוה ןעמעטָא ןעעצַאטסורק יד ןופ ןעמרָאפ ענירעדינ יד
 ןיא ןירַא ןעניוז רעּפרעק רעייז ןופ ךעלטנעוו יד סָאװ ,םעד ךרוד
 -קע רעייז ןעטלַאהוצפיוא גיטיונ זיא סָאװ ,ףָאטש-רעיוז םעד ךיז

 סָאד יװ ,ןעמעטָא וצ סערבַאשז ןעבָאה רעבָא עכנַאמ ;ץנעטסיז
 . .ןעסבערק-ןעעפ יד ייב לַאפ רעד זיא

 ןיא טלייטעגנייא ןענייז ןעעצַאטסורק ענירערינ ץנאג יד וליפַא

 .עכילבייוו יד יו רענעלק ןענייז עכילנעמ יד .ןעטכעלשעג ייווצ

 עכלעזַא טכעלשעג רעכילבייוו רעד טָאה סעיצעּפס עטסיימ יד ןיא

 .טצישעג ןערעוו ךעלעייא יד עכלעוו ןיא ךעלעטייב רעדָא ךעלעקעז
 טימ טגרָאזַאב ןענייז עכלעוו ןעוורַאל ךיז ןעלקיווטנע ךעלעייא יד ןופ

 עװרַאל) ץכַאלָאש ַא ןוא גיוא עטסלעטימ ַא טימ ,ךעלסיפ רֶאֹּפ יירד

 סינעפעשַאב םענערָאבעגיײינ א ןופ םרָאפ עטשרע יד ןעפורעג טרעוו

 .(ןערעטלע ענייז וצ ךילנהע טינ זיא סע ןעוו דנַאטשוצ םעד ןיא

 רעד ןופ ּפָארַא זייווכעלסיב טלאפ ץכַאלָאש רענערָאבעג-טימ רעד

 ךיז טגנַאפ ץכַאלָאש רעיינ ַא ןוא ,ןעסקַאװ ןָא טגנַאפ יז ןעוו ,עװרַאל

 עיינ ךיוא ךיז ןעלקיווטנע טייצ רעבלעזרעד ןיא .ןעלקיווטנע וצ ןָא

 ץלַא סינעפעשַאב עגנוי יד טמוקַאב זייווכעלסיב ױזַא ןוא ךעלסיפ

 -לעטנע יד ןופ ןעװרַאל יד .ןערעטלע ערהיא וצ טייקכילנהע רהעמ

 -?היפ ערעייז טימ ךיז ןעטפעהַאב ןעלשומדזנאג רעדָא ןעלשומ

 -ערט ייז סָאװ ףיש ַא רעדָא ץלָאה קיטש ןעדנעמיווש ַא וצ ךעלדנרעה

 .גנולקיווטנע רעייז ייז ןטנידנערעפ ןעטרָאד ןוא :געוו רעייז ןיא ןעפ

 וצ ךיז ןעטפעהאב ןעלש'ומ-לעטנע עשיטיזַארַאּפ יד ןופ ןעוורַאל יד

 עצנַאג ַא ךָאנ ןוא .ןעלסיפ ערעייז קעװַא ןאד ןעפרַאװ ייז ,סבערק א

 ןירַא ייז ןעננירד ,רָאט ייז ןיא טמוק סע סָאװ ,ןעגנורעדנע עהייר

 .ייז ןיא ךיז ןעצעזַאב ןוא סבערק ןופ םירעדעג יד ןיא
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 םעד ףיוא גידנעציז זייּפש רעייז ןעגנאפ וצ רעטכייל ךיוא ייז זיא סע
 שיפ-לאוו ןעדנעמיוושמורא ןא ןופ טייז רעד ףיֹוא רעדא ןעקוד
 סעיצעּפס עגינייא ןַארַאפ ךיוא רעבָא ןענייז סע .שיפייַאה רעדָא
 ַא ןופ ךיוב םעד ןיא ןייא ךיז ןעגיוז ייז .ןעטיזַארַאּפ ןענייז עכלעוו
 ןעטיזַארַאּפ עניזָאד יד .םהיא ןופ הנויח רעייז ןעהיצ ןוא סבערק
 -ּפִא רענילָאמַא רעייז ןופ םינמס עטסגיטכיוו יד ןערָאלרַאּפ ןעבָאה
 ןערוּפש יד ךיוא ןוא סיפ ערעייז ןערָאלרַאפ ןעבָאה ייז .גנומַאטש
 עֶלַא ייב גיטנעק ךילנהעוועג זיא סָאװ ,ךעלעגניר-רעּפרעק יד ןופ
 .ןעעצַאטסורק

 -זנַאג לעכייא ןַא --- .71 גנונכייצ
 רעדַא זנַאג ַא--.79 גנונכייצ ןייק טינ טָאה רעכלעוו ,לעשומ
 -שיולפ רעד ,ש .לעשומ -לעטנע לעשומ רעד ,א .לעגנעטש-שיילפ
 -נע רעד ןעכלעוו טימ לעגנעטש -ומ רעד ,ב ;ןעביוא ןופ ןהעזעג
 ַא ןָא ךיז טפעהאב לעשומילעט לפעקעד רעטשרעביוא רעד ןעוו ,לעש
 ;.וװ .זא .א ץלָאה ַא ,ןייטש לעשומ רעד ,ג ;ןעמונעגּפָארַא זיא
 .לעשומ ןופ רעּפרעק רעד ,ק ענייז טימ ,טרעסערגרַאפ דנעטיידאב

 .טקעטשעגסיורַא רענרעה-להיפ

 -רָאפ ענירעדינ ןוא עניילק יד ןופ םזינַאנרָא רעכילרעניא רעד

 .רעכאפנייא ץנאג ַא ןײמענלַא ןיא זיא ןעעצַאטסורק יד ןופ ןעמ

 לַאנַאק ןעדַארג ַא ןופ ךילנהעוועג טהעטשַאב ערעייז םירעדענ יד

 ַא ןעבָאה ייז .רעּפרעק ןעצנאנ םעד ךרוד טהענ סָאװ עקשיק רעדָא

 "על ןעטמיטשַאב רענינעוו רהעמ ַא ןוא ןעגָאמ ןעכילנהע-לעטייב

 עטשרעדָאפ יד ןעפלעה ,ןעטיזַארַאּפ יד ייב ץוח ַא ,עלַא ייב .רעב

 ןיא טהיידראפ טרעוו עכלעוו ,זייּפש יד ןעייקוצ ?ליומ םייב ךעלסיפ

 לעד סָאװ ,טייקניסילפ סגנואיידראפ רעד ןופ ףליה רעד טימ ןענָאמ
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 עכעלפרעביוא רעד ףיוא ןעסַאמ עסיורג עכלעזַא ןיא םורַא ייז ןעמ-

 ַא ראפ רילָאק ןעכילטיור ַא טמוקַאב םי ןופ רעסַאװ סָאד זַא ,םי ןופ
 -ַאזרוא יד זייוולייט ךיוא ייז ןענייז טפָא ןוא ,חטש ןעטיירב ןעסיורג

 סעיצעּפס עלעיפ .טכַאנ ייב םי ןופ ןייש-רָאפסָאפ םעד רַאפ עכ

 ןעצעזַאב עכלעוו ,ןעטיזַארַאּפ ןענייז ןעעצַאטסורק ענירעדינ יד ןופ
 -רעד  .ייז ןופ הנויח רעייז ןעהיצ ןוא שיפ ןופ רעּפרעק יד ןיא ךיז
 -סבערק עניילק יד ןופ ןעסַאמ שיפ יד ןעגנילשרַאפ רעבָא רַאפ

 יירפ םורַא ןעמיווש עכלעוו ,ןעטיזַארַאּפ יד ןופ םיבורק יד ,תויח
 טעמכ ןענייז שיפ-ךייט ןוא שיפ-םי לעיפ .,ןעכייט ןיא רעדָא םי ןיא

 ,תויח-סבערק עניילק יד ןופ זייּפש רעייז טימ גיננעהּפָא ןעצנַאגניא
 .ןעגנאפ ייז סָאװ

 -עג ןענייז עכלעוו ,תויח-סבערק יד ןופ סעיצעּפס ענינעי יד
 -סיוא רעייז ןיא טרעדנעעג קרַאטש ךיז ןעבָאה ןעטיזַארַאּפ ןערָאװ

 ןערָאלרַאפ ךיוא ןעבָאה ייז ,םזינאגרָא ןעצנַאנ רעייז ןיא ןוא ןהעז
 זַא ,רעכלעזַא זיא ןעבעל טרַא רעייז .טייקגיהעפ-סגנוגעווַאב רעייז
 רעייז ןעכוז וצ ןעמיוושמורא רעדָא ןעכירקמורַא טינ ןעפרַאד ייז

 .ןעגיטרַאפ םעֶלַא ףיוא רעּפרעק ןעדמערפ ַא ןיא ןעבעל ייז .זייּפש

 ,(שילגנע ףיוא לקענרַאב) ןעלשומ-לעטנע יד ןוא ןעלשומדזנַאג יד
 -אמ יד ןעשיווצ טנעכערעג תועט ַא ךרוד לָאמ ַא טָאה ןעמ עכלעוו
 -מוא רעייז .תויח-סבערק טייקכילקריוו רעד ןיא ןענייז ,ןעקסול
 רעווש ייז ןעק ןעמ זַא ,טרעדנעעג ױזַא ייז טָאה ןעבעל רעכילגעווַאב

 .ןעעצַאטסורק יד וצ ןעגנאלַאב ייז זַא ,ןענעקרעד

 בעילוצ ןעמאנ רעייז ןעגָארקעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעלשומדזנאג יד

 -עלק ,זנעג ערליוו יד ןערָאבעג ןערעוו ייז ןופ זַא ,ןעביולג ןעטלַא ןַא
 רעייז ןופ סױרַא טהעג סָאװ ,לעגנעטשישיילפ ַא טימ ןָא ךיז ןעּפ
 רעד .וװ .ז .א ,רענייטש ,ןעפיש וצ ,ץלָאה רעקיטש וצ ,רעּפרעק

 רעכלעוו ,ץכאלָאש ןעטסעפ ַא טימ טקעדַאב זיא רערעייז רעּפרעק

 ןעקעטש סע ןענַאװ ךרוד ,גנעל רעד רַאפ טייז ןייא ןופ ןעפָא זיא
 עכלעוו טימ ,סינעפעשַאב רעד ןופ סיפ עכילנהע-רעדעפ יד סױרַא
 זייּפש ןעגניירב ןעק סָאװ ,רעסַאװ ןיא ךיז םורַא םָארטש ַא טכאמ יז
 רעדָא ןעלשומ-לעטנע יד ןופ סעיצעּפס עכנַאמ .,רהיא וצ רעטנהענ
 רעדָא שיפ-לַאװ ןופ סרעּפרעק יד ףיוא ןָא ךיז ןעצעז ןעלשומדזנַאנ

 ןעהיצ ייז ,ןעטיזַארַאּפ ןייק טינ רעבָא ןענייז ייז .(קרַאש) שיפייַאה
 -ַאב ךיז ןעבָאה ייז עכלעוו ףיוא ,רעּפרעק יד ןופ הנויח רעייז טינ
 .ןעגעוַאב וצ ךיז ןערָאּפשראפ ןוא ייז ףיוא זיולב ןעציז ייז ,טצעז
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 -עפעשַאב עניילק ןענייז ?ןעסבערק-עעפ , רעדָא "ןעלענרַאג-רעביוצ ,

 -ַאב רעד טימ טייקמַאזקרעמפיוא סנעדעי ןעהיצ ייז רעבָא ןעסינ

 גנאל זיא רעּפרעק רעייז .ןערילָאק ערעייז ןופ טייקנעש עדנרעביוצ

 ,רעטעלב ןופ םרָאפ יד ןעבָאה סיפ ערעייז ןוא
. (/ 

 א == 5 + יא יא אש יא א לב א יא

 .(סבערק-עעפ) עלענרַאג-רעביוצ ַא -- .09 גנונכייצ

 ךיוא ןערעהעג ןעעצַאטסורק יד ןופ ןעמרָאפ עטסכאפנייא יד וצ

 םעד ףיוא ןענָאילימ ןיא טפָא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,יילפ-רעסַאװ יד

 .ןעדורּפ ןוא סעקלעשזַאס ןופ דנורג

 -רעסַאװו ,ב ןוא א .ןעּפָאלקיצ ןוא וולפ רעסַאװ -- .70 גנונכייצ
 .ּסָאלקיצ ַא ,} ;וולפ

 ענירעדינ ןוא עכַאפנייא יד וצ ןעגנַאלַאב "ןעּפָאלקיצ , יד ךיוא

 -סבערק עניילק ןענייז ןעּפָאלקיצ יד .,ןעעצַאטסורק יד ןופ ןעמרָאפ

 ןיא ןעבָאה ייז .סעקלעשזאס ןוא ןעכייט ןיא ןעבעל עכלעוו ,ערעיט

 -רעד ןוא ,גיוא ןַא ּפָאק רעייז ןופ ?ייט ןעטשרעדָאפ םעד ןופ רעטנעצ

 -עג ןערעוו ןעּפָאלקיצ ןעמָאנ םעד טימ) ןעמָאנ רעייז ךיז טמענ ןופ
 רעשיכירג-טלַא רעד טיול --- עכלעוו ,ןעזעיר ערַאדנענעל יד ןעפור

 .(ןערעטש ןעטימ ןיא גיוא ןייא טאהעג ןעבָאה --- עדנענעל
 -רָאפ עגירעדינ עכַאפנייא ןופ ערעיט-סבערק עניילק עכילנהע

 -יווש טפֶא .םימי יד ןיא ךיוא ןעסַאמ עסיורג ןיא ךיז ןעניפעג ןעמ



 לעטיּפַאק רעטפלעווצ

 -- .ןעּפָאלקיצ -- .ןעסבערק-עעפ -- .ןעטרָאפ ןעעצַאטסורק עגירעדעינ

 -- .ןעלענרַאג --- .ןעמרָאפ ןעעצַאטסורק ערעכעה -- .ןעלשומ-לעטנע

 .ןעדָאּפיפמא ןוא ןעדָאּפָאזיא -- .סעקַאר םי ןוא ךייט

 (תויח-סבערק) ןעעצַאטסורק יד

 להָאצ יד -- .ןעעצַאטסורק יד ןופ טײקגיטרַאנעדישרַאפ יד

 ןוא (ןעסבערק) סעקַאר סעיצעּפס רערָא ןעגנוטַאג ענעדישרַאפ יד ןופ

 סַאלק םעד וצ ןעגנאלַאב עכלעוו ,ןעסינעפעשַאב עכילנהע-סעקַאר

 םורַא זיב להָאצ יד טצַאש ןעמ .,עסיורג ץנַאנ ַא זיא ,ןעעצַאטסורק

 -ַאטסורק ענעדישרַאפ יד ןופ לייט רעטסערג רעד  .דנעזיוט ןהעצ

 לעיפ ןַארַאפ ךיוא רעבָא ןענייז סע ,םי ןיא ןעבעל סעיצעּפס ןעעצ

 -עזָא ןיא ןוא ןעכייט ןיא ,.ה .ד ,רעסַאוװ-שירפ ןיא ןעבעל עכלעוו

 רעד ףיוא ןעבעל עכלעוו ,ענינייא ןאראפ ךיוא ןענייז סע ..סעד

 ױזַא ןענייז סעיצעּפס ערעדנא .ןעדישרַאפ זיא סיורג רעייז .השבי

 -העוו ,גיוא ןעטעקַאנ ן'טימ ןהעז טינ טעמב ייז ןעק ןעמ סָאד ,ןיילק
 "רַאפ ךיוא ןענייז ייז .סיורג יד סופ עכילטע ןענייז ערעדנא דנער

 רעצנאנ רעד ןיא טריטסיזקע ךָאד .ןהעזסיוא רעייז ןיא ןעדיש

 יד ןעשיווצ טייקכילנהע עטמיטשַאב ַא ןעעצַאטסורק יד ןופ עּפורג

 -ָאנ רעייז ןהעז וצ טכייל זיא סע ןוא סעיצעּפס עגיטרַאנעדישרַאפ

 ןעגנַאלַאב עכלעוו ,ןעסינעפעשַאב עלַא יד .טפאשדנאוורַאפ עטנעה
 -רַאה ַא טימ ןעביוא ןופ טקעדַאב ןענייז עּפורג ןעעצַאטסורק רעד וצ

 יד .ןעמָאנ רעייז ךיז טמענ םעד ןופ .ץכַאלָאש רעדָא עטסורק עט

 -רעסיוא רעד ןעפורעג טרעוו ץכאלַאש רעדָא עטסורק עטרַאה עניזָאד

 .ןעעצַאטסורק יד ןופ טעלעקס רעכיל

 עטסכַאפנייא יד ןופ -- .ןעמרַאפ ןעעצַאטסורק ענירעדינ

 ןעסַאמ עסיורג ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןעעצַאטסורק יד ןופ ןעמרָאפ

 יר ןעקרעמַאב וצ טרעוו ןענייז ,ןעדורּפ רעדָא סעקלעשזַאס ןיא

 ןענָאלאָאז ערערהעמ ."ןעלענרַאנ רעביוצ , רעדָא "ןעסבערק-עעפ,

 -נייא יד וצ טנעהָאנ רהעז ןענייז "ןעלענראגנ-רעביוצ , יד זא ,ןעקנעד

 ןענייז סע עכלעוו ןופ ,ןעעצַאטסורק ןופ ןעמרָאפ ענילָאמַא עטסכַאפ

 יד .ןעמרָאפ עטלעקיווטנע רערהעמ יד ןעמוקעגסױרַא רעטעּפש

144 



 : קי

 143 ןעדָאּפָארהטרַא יד

 ןופ ןעלַאפַאב ןערעוו ייז ןעו .ןָא טינ םענייק ןעפיירג ןוא םַאז
 ייז רָאנ ,ןעפיולטנא וצ ןעננוננערטשנא גינעוו ייז ןעכַאמ ,אנוש ַא
 -ילפ ַא סױרַא ךיז ןופ ןעזָאל ןוא עלַאריּפס ַא ןיא ףיונוצ ךיז ןעהערד

 רעפיירגנָא ערעייז ייב זַא ,חיר ןעטכעלש ןעפרַאש ַאזַא טימ טייקגיס
 .ייז ןֶא ןערהירוצנָא ךיז טיטעּפַא רעד טהעגרַאפ

 יד) ןעדאּפאירימ יד ןענייז ןהעזסיוא ןעכילרעסיוא רעייז טיול
 -עוו ייז ןוא םרעוו-לעגניר יד וצ ךילנהע קרַאטש (םרעוו עניסיפ-לעיפ
 ןעבָאה ייז ,"םרעוו, ןעמָאנ םעד טימ ןעפורעג ךיוא רעבירַאד ןער
 *נעהָאנ ַא ףיוא ןָא טגייצ סָאװ ,סעלעיפ םזינַאגרָא רעייז ןיא רעבָא
 טהעטשַאב רעּפרעק רעייז .ןעטקעזניא יד וצ טפַאש'הבורק רעט
 ןעסקַאװ ךעלעגניר יד ןופ ,גיטנָאק טוג ןענייז עכלעוו ,ךעלעגניר ןופ

 ַא ןעבָאה ייז .ןעדאּפָארהטרא עֶלַא ייב יוװ ,סיפ עגנידרעדילג סיױרַא
 רָאּפ ַא סױרַא טצראטש סע ןעכלעוו ןופ ּפָאק ןעניטנעק ךילטייד

 .ןעטקעזניא יד ייב יוװ (ךעלדנערעה-ליפ) ןענעטנַאה
 רעסערג ךילנהעוועג ןעדאּפאירימ יד ןעשיווצ ןענייז תובקנ ידי

 רעייא ערעייז ןענעל עגיסיפ-טרעדנוה יד ןופ עכנאמ .םירכז יד יו
 ךיז ןעגעל רעדיוו ערעדנא .ייז ןעזָאלרַאפ ןוא ךעלבירג-דרע ןיא
 זיב גנאל ױזַא ייז ןעצישַאב ןוא רעּפרעק רעייז טימ ייז ףיוא ףױרַא
 ןעקעדַאב עניפיפ-דנעזיוט יד ןופ עכנאמ .טהירבעגסיוא ןערעוו ייז
 -ַאב וצ ייז ידכ ,עטָאלב ןופ טכיש ַא טימ רעייא ערעייז ןופ עדעי

 -סיוא רעייא יד ןערעוו ןעכָאװ עכילטע ןופ ףיולרַאפ ַא ןיא .ןעציש

 עכלעוו ,ךעלמירעוו עניילק ייז ןופ סױװַא טמוק סע ןוא טהירבענ
 ןַארַאפ ךיוא רעבָא ןענייז סע .ןרעטלע ערעייז וצ ךילנהע ןענייז

 וצ ךילנהע טינ ןענייז ענערָאבעג-גנוי יד סָאװ ,סעיצעּפס עכלעזַא

 עהייר עצנאג ַא ךרוד ןעכַאמ ייז יו ,םעדכַאנ טשרע ,ןערעטלע ערעייז
 .טייקכילנהע עלופ רעייז ייז ןעמוקַאב ןעגנולקיווטנע ןופ

 טיג "עגיסיפ-דנעזיוט , רעדָא "עגיסיפ-טרעדנוה , ןעמָאנ רעד

 .ןעבָאה םרעוו עגיזָאד יד עכלעוו ,סיפ ?הָאצ עכילקריוו יד ןָא טינ

 יו רהעמ טינ טייקכילקריוו רעד ןיא ןעבָאה רעלסיפ-טרעדנוה יד

 "קריוו ןעבָאה רעלסיפ-דנעזיוט יד .רעגינעוו ךָאנ ערעדנַא ,סיפ 0

 סיוא ןעהעז ןוא ןיד ןוא ץרוק ןענייז עכלעוו ,סיפ ?הָאצ עסיורג ַא ךיל

 .ךעלמידעפ יוװ

 עשיאעּפָארייא יד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןעדאּפאירימ יד

 לֶאצ יירד זיב ייווצ ןופ ןענייז ייז ,ןעסקאוועג ןיילק ןענייז רעדנעל

 .גנעל יר (סעשטניא)



 .(ןויבצ) ןאמפָאה .ב .רד 142

 ףיוא סױרַא טזָאל רע סָאװ ,םעד ךרוד טגנַאפ רע עכלעוו ,ןעטקעזניא

 .ּפָאק ןופ טייז רעטשרעטנוא ןייז ןופ םיילש ןעגיּפעלק ַאזַא ייז

 ןופ ןעּפיט יד וצ םיבורק עטנעהָאנ סלַא -- .ןעדאּפאירימ יד
 יד טנעכערעג ךיוא ןערעוו ,ּפָא ןעמַאטש ןעדָאּפָארהטרא יד עכלעוו

 יד ןערעהעג סע עכלעוו וצ ,(םרעוו עגיסיפ-לעיפ) "ןעדאּפאירימ,
 םרעוו עניזָאד יד .עגיסיפ-דנעזיוט יד ןוא םרעוו עגיסיפ-טרעדנוה

 -ראפ ןיא רעצעלק רעדָא רענייטש רעטנוא ךילנהעוועג ןעמ טניפעג

 ןעטקעזניא טימ ךיז ןערהענ עניסיפ-טרעדנוה יד .ןעדנעגעג ענעדיש

 ךרוד ןעננאפ ייז עכלעוו ,ןעסינעפעשַאב עניילק ערעדנַא טימ ןוא

 ייז עכלעוו ,ןעלדָאנ-טפיג ערעייז טימ ייז ןעכעטש ייז סָאװ ,םעד
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 - 8 שי :

 ; (רעלסיפ-טרעדנוה) דעּפיטנעפ ַא (1 -- .68 גנונכייצ
 .סוטַאּפירעּפ ַא (8 ; (רעלסיפ-דנעזיוט) דעּפילימ ַא (2

 "רַאפ ייז .סיפ רָאֹּפ עטשרעדָאפ ערעייז ןופ ןעציּפש יד ףיוא ןעבָאה
 "רעדָאּפ ערעייז ןופ ןעלדָאנ-טפיג יד טימ םיאנוש ןעגעג ךיז ןעגידייט
 -טרעדנוה ןעסיורג ַא ןופ סיב רעד ,ליומ רעייז טימ ןוא סיפ עטש
 יד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,סעיצעּפס יד ןופ סרעדנָאזַאב ,רעלסיפ
 ַא רַאפ רַאנָאז ךילצרעמש ץנַאג זיא ,ןעדנענעג (עסייה) עשיּפָארט
 .ןעשנעמ

 "גנאל ןעכירק ייז .ןעסנירג טימ ךיז ןערהענ עגיסיפ-דנעזיוט יד



 141 ןעדָאּפָארהטרַא יד

 -סבערק רעדָא ,ןעעצאטסורק .1 : טגלָאפ יװ ,ןעסַאלק ףניפ ןיא

 -ַאר ןעטרָאס ענעדישרַאפ עֶלַא יד ןעגנַאלַאב סע עכלעוו וצ ,ערעיט

 יר טגנאלאב סע עכלעוו וצ ,ןערָאפָאכינא .2 ; (ןעפבערק) סעק
 טנעכערעג טרעוװ סָאװ ,סוטאּפירעּפ סינעפעשַאב עכילנהע-םרָאװ

 -ָאּפָארהטרא יד וצ םרעוו-לעגניר יד ןופ עפוטש-סגנאגרעביא ןַא סלַא

 ןעגנַאלַאב סע עכלעוו וצ ,(עגיסיפ-?עיפ) ןעדָאּפַאירימ .2 ; ןעד
 ;ןעטקעזניא .4 .; םרעוו עניסיפ-דנעזיוט ןוא עגיסיפ-טרעדנוה יד

 ןוא ןעניּפש ,ןענָאיּפרָאקס ןעגנַאלַאב סע עכלעוו וצ ,ןעדינַאכרַא 8

 ' .ןעבלימ

 -עגנָא טרעוו סע --- .ןעדָאּפָארהטרַא יד ןופ גנומַאטשּפָא יד

 -ניא יד ,תויח-סבערק יד ,טסייה סָאד ,ןעדָאּפָארהטרַא יד זַא ,ןעמונ

 -ינעפעשַאב עטדנאוורַאפ ענילהעצנוא ערעייז טימ ןעניּפש ,ןעטקעז

 ךילנהע ןעוועג ןענייז עכלעוו ,םיאורב ןימ ַא ןופ ּפָא ןעמַאטש ,ןעס

 יד ,םיאורב עניזָאד יד ןופ ןעמרָאפ עטלַא יד .םרעוו-לעגניר יד וצ

 ןענייז ,ּפֶא ןעמאטש ןעדָאּפָארהטרַא יד עכלעוו ןופ ןרעטלע-רוא-רוא

 ךָאנ ןעמ טנעגעגַאב טרָאד ןוא ָאד רעבָא ,ןעדנואוושרַאפ גנַאל ןיוש

 טמענ ןעמ יװ ,ןענייז עכלעוו ,םיאורב עכלעזַא לענוק-דרע םעד ףיוא

 -ָאה ןעדָאּפָארהטרַא יד עכלעוו ןופ ,ןעּפיט יד וצ טנעהָאנ ץנַאג ,ןָא -

 -ַאב רעכלעו ,ס ו ט ַא ּפ י ר ע פ רעד .טלעקיווטנע ךיז ןעב

 .ייז ןופ רענייא זיא ,ןערָאּפָאכינא סָאלק םעד וצ טגנַאפ

 -ילרעסיוא ןייז טימ יַאס טייז ןייא ןופ טָאה סוטאּפירעּפ רעד

 עטנעהָאנ ַא םזינַאגרָא ןעכילרעניא ןייז טימ יַאס ןהעזסיוא ןעּכ

 טייז רערעדנַא רעד ןופ דנערהעוו ,םרעוו-לעגניר יד וצ טייקכילנהע

 יד ןופ ןעכירטש עשיטסירעטקאראכ עטסגיטכיוו יד רע טציזַאב

 א סָאװ ,סיפ עטרעדילגעג ?הָאצנא ןַא טָאה רע .ןעדָאּפָארהטרַא -.}
 -עטָא ענייז .ןענַאגרָא-ייק ןיא טלעקיווטנע ךיז ןעבָאה ייז ןופ רָאּפ

 ךיז ןעניפעג עכלעוו ,יד וצ טייקכילנהע לעיפ ןעבָאה ןענַאגרָא-סגנומ
 ןערעוו ןעמונעגנָא ,ָאזלַא ,ןעק סוטַאּפירעּפ רעד .ןעטקעזניא ייב = }

 ןוא ןעדָאּפָארהטרָא יד ןוא םרעוו יד ןעשיווצ גניר-סגנודניברַאפ סלַא } 
 עויטימירּפ ,עכאפנייא יד ןעגעוו גנולעטשרָאפ ַא זנוא טיג רע .

 ןעניּפש יד ןוא ןעטקעזניא יד ,ןעעצַאטסורק יד עכלעוו ןופ םיאורב
 .ּפָא ןעמַאטש -

 -נוא רעדנעל עמערַאװ ןיא ךילנהעוועג טבע? סוטַאּפירעּפ רעד

 רע טכירק טכאנ ייב .ץלָאה עטליופרַאפ רעטנוא ןוא ןעזלעפ רעט

 טימ ךיז טרהענ רע .זייּפש ןעכוז וצ סינעטלעהַאב זייז ןופ סױרַא , 



 .לעטיּפַאק רעטפלע

 / *ָאוהטרָא ןופ גנומַאטשּפא יד --- :ןעדָאּפָארהטרא וד ןופ גנולייטנויא יד
 .ןעדָאּפאירימ יד --- .סוטַאּפירעּפ רעד --- .ןעדָאּפ

 .ןעדָאּפָארהטרַא יד

 -רַא , ןעמָאנ םעד טימ -- .ןעּפורג-ןעדָאּפָארהטרַא יד

 ענעדישרַאפ ןופ עהייר עצנַאג ַא טנעכייצַאב ןערעוו "ןערָאּפָארהט

 ןעדיישראפ ןייז טינ ןעלָאז ייז טייוו יו סָאװ ,ןעשינעפעשַאב ןעטרָאז
 -עֶּל טרַא רעייז ןיא ןוא ןהעזסיוא רעייז ןיא ערעדנַא יד ןופ ענייא
 -לעוו ,קיטסירעטקאראכ עכילטפַאשניימעג ַא ךָאד ייז ןעבָאה ,ןעב
 וצ .גנומַאטשּפָא רעייז ןופ טפאשדנאוורַאפ רעד ףיוא ןָא טגייצ עכ

 סעקַאר ןעטרָאז ענעדישרַאפ יד ןעגנַאלַאב ןעדָאּפָארהטרַא יד

 "רָאּפָארהטרַא , טרָאװ סָאד .,ןעטקעזניא ןוא ןעניּפש ,(ןעסבערק)

 ןופ סיֿפ יד .ןעקנעלעג טימ סיפ רעדָא ,"סיפ עטרעדילגעג , טניימ

 טהעטשַאב ךיז טלעדנַאה ָאד עכלעוו ןעגעוו ןעסינעפעשַאב עלַא יד

 עלַא רעבירַאד ןערעוו ייז ןוא ןעקנעלעג רעדָא רעדעילג ערערהעמ ןופ

 ."ןערדָאּפָארהטרא , ןעמָאנ םעניײמעגלַא םעד טימ טנעכייצַאב

 סָאװ ,זיא ןעדָאּפָארהטרא יד ןופ קיטסירעטקַארַאכ עניײמגלַא יד

 -ייר ןיא טלעטשעגנפיונוצ ,ךעלעגניר ןופ טהעטשַאב רעּפרעק רעייז

 רעייז ןופ ןעטייז עדייב יד ; ?שמל ,םרעוו-דרע יד ייב יװ ,ןעה

 -רעק ןופ טייז עטכער יד ,טסייה סָאד ,שירטעמיס ןענייז רעּפרעק

 .פעטייה ענידנערָאה ַא ; ךיילג סיוא ןעהעז טייז עקניל יד ןוא רעּפ
 ןוא רעּפרעק רעייז ןופ טייז עכילרעסיוא יד טקעדַאב ץכַאלָאש רעדָא

 -עג רעדָא רעדעילג ןופ ןהעטשאב ,טנָאמרעד ןיוש יוװ ,סיפ ערעייז

 .ןעקנעל

 וצ ןעגנַאלַאב עכלעוו ,סעיצעּפס ענעדישרַאפ יד ןופ להָאצ יד

 טמענ יז .עסיורג רעייהעגנוא ןַא זיא עּפורג ןעדָאּפָארהטרַא רעד

 ןעבעל עכלעוו ,ןעסינעפעשַאב ןעטרָאז .ענעדישרַאפ ךיז ןיא ןיירַא

 רעד ףיוא ןעבעל עכלעוו ,סעיצעּפס ןעסַאמ ,ןעכייט ןוא םימי ןיא

 רעד ןיא םורַא ןעהילפ עכלעוו ,להָאצ עסיורג ץנַאג ַא ןוא השבי

 -רעּפרעק רעייז ןיא ןעטייהנעדישרַאפ עסיורג יד בעילוצ .טפול

 ןייא ןעדָאּפָארהטרא יד ןעמ טלייט ,ןעבעל טרַא רעייז ןיא ןוא יובעג
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 טעדליבעגסיוא לעיצעּפס זיא סָאװ ,סמערָא ענייז ןופ םענייא ךרוד
 -כורפ רעד זיא שיטסירעטקַארַאכ סרעדנָאזַאב .קעווצ םעד רַאּפ
 ןעטואנָאגרַא עכילנעמ יד .ןעטואנָאגרא יד ייב סעצָארּפ-סגנורעּפ
 ייווצ רעדָא (שטניא) לָאצ ןייא ךילנהעוועג ,ןעסקַאװעג ןיילק ןענייז
 רנעטיידַאב ןענייז ןעטואנָאגרא עכילבייוו יד דנערהעוו ,סיורג יד
 -העוו ,רעּפרעק רעייז ףיוא לעשומ ַא ןעבָאה עכילבייוו יד .רעסערג
 -ואנָאגרַא יד ייב גנורעּפכורפ יד .טעקַאנ ןענייז עכילנעמ יר דנער

 שיפ ןעזָארטַאס רעדָא טוַאנַאגרַא רעד ,א -- .66 גנונכייצ
 ּפָא ךיז טלייט רעכלעוו ,םערָא-סגנורעּפכורפ ןייז ,ב ; (רכז רעד)
 .רעּפרעק ןייז ןופ

 רעקניל רעטירד רעד : ןפוא ןעדנעגלָאפ םעד ףיוא רָאפ טמוק ןעט

 ןוא ןערעדנע ןָא ךיז טגנאפ טואנָאגרַא ןעכילנעמ םעד ןופ םערָא

 רע טקעדַאב ןַאד .עגירביא עלַא יו םרָאפ רעדנַא ץנַאג ַא טמוקאב

 טרעוו ןוא רעּפרעק ןייז ןופ ּפֶא ךיז טלייט ,לעטייה ַא טימ ךיז

 ,טואנָאגרַא ןעכילבייוו םעד ןופ םיור לעטנַאמ םעד ןיא טגעלעגקעוװַא

 רעד וצ רכז םעד ןופ ערז יד ןעגָארטעגרעביא טרעוו ןפוא אזַא ףיוא

 ןערָאּפאלאפעס עכילנעמ יד ןעזָאל סעיצעּפס ערעדנַא ייב .הבקנ

 ןיא ןײרַא סע טגנירד רעסַאװ ןופ ןוא רעסַאװ ןיא ערז רעייז סױרַא

 עכילבייוו יד ןופ עכנאמ .תובקנ יד ןופ ןענַאגרָא סטכעלשעג יד

 ךיז ייב רעייא ערעייז ןעטלַאה ,ןעטואנָאגרַא יד יו ,ןעדָאּפאלאפעס

 ,ןעזלעפ ןָא רעייא ערעייז ןָא ןעּפעלק סעיצעּפס ערעדנא דנערהעוו

 .ךיז ייז ןעלקיווטנע ןעטרָאד ןוא .וו .ז .א ,רעטעלב
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 -נעמַאדנופ ערעדנא עלעיפ ןעבָאה ייז ןוא ?עטנַאמ ַא טימ טקעדַאב

 -ניימעג ןענייז ענלעוו ,ןעטפַאשנענייא עשיטסירעטקַארַאכ עלַאט

 .ןעקסולָאמ יד רַאפ ךילטפַאש

 .לעשומ רהיא טימ שיפ טוַאנַאגרא יד ןופ הבקנ יד -- .05 גנונכייצ

 ןופ עטסיימ יד .סערבַאשז טימ ןעמעטַא ןעדָאּפאלאפעס יד
 ,ןעלעטואנ יד יוװ ,ערעדנַא רָאנ ,סערבַאשז ייווצ זיולב ןעבָאה ייז
 ןייולייט ייז ןעמעטָא סערבַאשז יד ץֹוחַא רעבָא .רעיפ ןעבָאה

 טונ ַא ןעבָאה ייז .טיוה רעייז ןופ עכעלפרעביוא יד ךרוד ךיוא

 ןופ טהעטשַאב סָאװו ,םעטסיס-סנָאיצַאלוקריצ-טולב ןעטלעקיווטנע

 סָאד ןערהיפ עכלעוו ,ןערעדָא ןוא סעירעטרַא ןופ ץענ ןעצנַאג ַא
 ךיוא ןעבָאה ייז .רעּפרעק ןעצנַאנ םעד רעביא ןעצרַאה ןופ טולב
 רעד .םעטסיס-ןעוורענ ןעטלעקיווטנע טונ ַא סָאמ רעכיוה ַא זיב
 ןיא ךיז טניפעג ,ךרַאמ רעד ,םעטסיס-ןעוורענ רעייז ןופ רעטנעצ
 ,ןעבראש ןעגנידעקשמָארכ אזא טימ טצישַאב זיא רע ואוו ,ּפָאק רעייז
 ךיז ןעהיצ ךרַאמ םעד ןופ .טיובעגסיוא גיצנוק רהעז זיא רעכלעוו
 טייקגיטעט יד ןערילָארטנָאק ןוא רעּפרעק ןופ ןעלייט עֶלַא וצ ןעוורענ

 .ןענַאגרָא ענייז עלַא ןופ
 רָאפ ןעדָאּפאלאפעס יד ייב טמוק סעצָארּפ-סגנורעּפכורפ רעד

 ערז יד טרעוו ,?שמל ,שיפ-טניט יד ייב .םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא
 ןעכילבייו םעד וצ ןעבענעגרעביא שיפ-טניט ןעכילנעמ םעד ןופ
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 ךרוד טהעג סָאװ ,?ערהער-שיילפ ַא ךרוד עגירביא יד טימ ןעדנוב
 .ייז ןופ ןעטצעל םעד ןיא ךיז טגידנע ןוא ךעלרעמעק עלַא

 טָאה סָאװ ,סַאלק ןעדָאּפאלאפעס םעד ןופ קסולָאמ רעטייווצ ַא

 לעגעז , רערָא "שיפ ןעזָארטַאמ ,) "טואנָאגרא רעד זיא ,לעשומ ַא
 ןייז וצ ןעסקאוועגוצ טינ זיא טואנָאנרא ןופ ?עשומ רעד .("שיפ
 יד .םהיא ןופ ןערעװ ןעמונעגּפָארַא יירפ ןעק רע רָאנ ,רעּפרעק
 -בייוו םעד ייב סָאװ ,סמערַא עגנַאל טכַא טָאה שינעפעשַאב עגיזָאד

 .קסולָאמ-לעפיש רעדָא סוליטוַאנ רעד -- .04 גנונכייצ

 8 א : 6 4

 -ענסיוא וצ ךילנהע ,עטיירב יד ןופ ייווצ ןענייז טכעלשעג ןעכיל
 ןוא ןעזָאלּפָארַא ןוא ןעביוהפיוא ךיז ןענעק עכלעוו ,ןעלגעז עטיירּפש

 -עג-ננוי יד ןוא רעייא ערעייז ןעצישַאב וצ טצונַאב ייז ןופ ןערעוו

 ןעבָאה ןעטואנָאגרא יד ןופ ןעקסולָאמ עכילבייוו יד זיולב ..ענערָאב

 .טינ ןעבָאה רעבָא עכילנעמ יד ,ןעלשומ

 עכילרעסיוא רעייז ןיא ןעדָאּפאלאפעס יד ןעבָאה ןײמעגלַא ןיא

 ןופ ןעקסולָאמ יד וצ טייקכילנהע גינעוו ץנאג םזינַאגרָא ןוא םרָאפ

 -ַארעטסַאג יד ןוא ןעכנארבילעמַאל יד -- ןעסַאלק ייווצ עטשרע יד

 רהעז ךיז ייז ןערייש םזינַאגרָא ןעכילרעניא רעייז ןיא ךיוא .ןעדָאּפ

 ייז ןערעהעג ךָאד ,ןעסַאלק ייווצ עטנָאמרעד יד ןופ רעטנוא לעיפ

 -קַארַאכ עניימעגלַא יד ןעבָאה ייז ?ייוו ,עילימַאפ ןעקסולָאמ רעד וצ

 ,עכייוו ַא ןופ טהעטשַאב רעּפרעק רעייז ,ןעקסולָאמ ןופ קיטסירעט

 זיא רעּפרעק רעייז ,סייוו זיא טולב רעייז ,עסַאמ עטרעדעילנעג-טינ

 יי יי אב



 .י6 יו

 199 ןעקסולָאמ יד

 רעדָא גיצרעפ זיב טכיירנרעד גנעל רעייז סָאװ עכלעזַא ןַארַאפ רעבָא

 .סופ גיצפופ

 זיא שיפ-?ייפ יד וצ ןוא שיפ-טניט יד וצ בורק רעטנעהָאנ ַא

 ךיוא .(רעלסיפ טכַא) "סוּפאטקָא  רעדָא ,"שיפ-לעווייט , רעד
 סױרַא ןעהעג ּפָאק ןייז ןופ .לעשומ ןייק טינ טָאה שיפ-לעווייט רעד

 -גיוז טימ טקעדַאב ןענייז עכלעוו ,סמערָא רעדָא סיפ עגנַאל טכַא

 ,םי ןופ דנורג םעד ףיוא םורַא ךילנהעוועג טכירק רע .,ןענַאגרָא
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 .שיפילעווייט רעדָא סוּפַאטקַָא רעד ---.09 גנונכייצ

 -לעזעג ןיא טינ רעבָא טבעל רע .נערב ןופ טייוו טינ סנעטסיימ

 -עג ןייז .טרעדנוזענּפָא ןוא ןיילַא רָאנ ,שיפ-?ייפ יד יו ,טפאש
 "ייז סע רעבָא ,ייווצ זיב סופ ןעבלַאה ַא ןופ זיא סיורג עכילנהעוו
 גיצכעז רעדָא גיצפופ זיב ןענייז סָאװ עכלעזַא ןַארַאפ ךיוא ןענ

 -סיוורַאפ ןָא ןעכַאמ ייז ןוא קרַאטש רהעז ןענייז ייז .סיורג יד סופ

 .םי ןופ שיפ יד ןעשיווצ ןעגנוט

 ןערָאּפאלאפעפ יד ןופ סעיצעּפס ענינייא ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע

 ,"סוליטואנ רעדָא ,"קסולָאמ-לעפיש , רעד .ןעלשומ ןעבָאה עכלעוו

 ןעטנאסערעטניא ןַא רהעז טָאה ,ךילנהעווענ םהיא טפור ןעמ יו

 זיא ןוא לעפיש ַא וצ ךילנהע זיא רעכלעוו ,לעשומ ןעגידרעטומלרעּפ

 .ךעלרעמעק עהייר ַא ןופ טהעטשַאב ןוא עלַאריּפס ַא יו טהערדעג

 -רַאפ זיא רע רעבָא ,לערעמעק ןערעסיוא םעד ןיא טבעל קסולָאמ רעד
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 -נוברַאפ ךעלעקעז יד טימ ןענייז סָאװ ,ןעלוקסומ עניד יד ,רילָאק
 ןוא ךַאלּפ ןערעוו ךעלעקעז ענידכעלייק יד ןוא ףיונוצ ךיז ןעהיצ ןעד
 -ייק רעייז ןיא רעהירפ יו (עכעלפ) חטש ןערעסערג ַא ןעמהענרַאפ
 ףיוא טרעוו סינעפעשַאב רעד ןופ רעּפרעק רעד .דנַאטשוצ ןעגידכעל

 קילבנעניוא ןייא ןיא רילָאק-עטיױר ַא טימ טקעדַאב ןפוא ַאזַא
 ןֵא ףיוא רילָאק ןעטיור ןייז ןערעדנע דָאּפאלאפעס רעד ןעק רעבָא

 ןעבָאה ןעדָאּפאלאפעס ערעדנא .וו .ז .א ,יולב ,ןיורב ףיוא ,ןערעדנַא

 טיוה רעייז ןופ ןהעזסיוא סָאד ןערעדנע וצ טייקניהעפ יד רַאגָאז
 לָאז סע ןַא ,ןעגנוצרַאטשסױרַא ןוא ןעשטיינק ענעדישרַאּפ ךרוד

 ןעכלעוו ףיוא ,ןעזלעפ םעד ןופ לייט ַא ןענייז ייז סָאד ,ןעטכַאד ךיז
 -ָאּפאלאפעס יד ןעביג ןעטפַאשנענייא עניזָאד יד .ךיז ןעניפעג ייז

 ערעייז ןופ ךיז ןעטלַאהַאבוצסיוא זיולב טינ טייקכילגעמ יר ןעד

 .שופ-לייפ רעד --- .09 ננונכייצ

 ןעלַאפַאב וצ טייקכילנעמ ערעטכייל ַא ךיוא ייז טינ סע רָאנ ,םיאנוש

 .זייּפש רעייז סלַא ןעגנאפ ייז עכלעוו ,ןעשינעפעשאב-םי ערעדנַא

 ."שיפ-?ייפ , רעד זיא שיפ-טניט םעד וצ בורק רעטנעהָאנ ַא

 ַא וצ טייקכילנהע יד טָאה רעּפרעק ןייז ?לייוו ןעפורעג ױזַא טרעוו רע

 ןעכילנהע-לייפ ַא טימ ךיז טגידנע ןוא לָאמש ןוא גנַאל זיא רע ,לייפ

 רע עכלעוו טימ ןערעדעפ-סולפ ןימ ַא טָאה שיפ-לייפ רעד ,ץיּפש

 יד ףיוא טסעג עטפָא ןענייז שיפ-לייפ יד .ןעמיווש טוג רהעז ןעק

 ןיא תונחמ עצנאג ןיירַא טפָא ןעמוק ייז .םימי ערעזנוא ןופ סעגערב

 ןעמ טניפעג ,םי ן'פיוא םרוטש  ַא ךָאנ טפָא ןוא סנעפַאה ערעזנוא

 ןעדנעגעג עכנַאמ ןיא .נערב ן'פיוא ןעפרָאװעגסױרַא ןעסַאמ ןיא ייז

 -לייפ רעד ךיוא .זייּפש סלַא טצונַאב רַאגָאז שיילפ רעייז טרעוו

 םעד וצ ךילנהע רָאנ ,רעּפרעק ןייז ףיוא לעשומ ןייק טינ טָאה שיפ

 .רעּפרעק ןייז ןיא טכיש-לעשומ ַא ןעסקַאװעגנייא רע טָאה שיפ-טניט

 ךילנהעוועג .סיורג רעייז ןיא ןעדישרַאפ ןענייז שיפ-?ייפ יד

 ןענייז סע .גנעל יד סופ ייווצ זיב סופ ןעבלַאה א ןופ ייז ןענייז
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 רע .םי ןופ רעטרע ערעפעיט יד ןיא טבעל שיפ-טניט רעד

 ןופ םיור םעד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,סערבַאשז טימ טמעטָא

 ,ןעפָא זיא ןלַאה ןייז ייב לעטנַאמ ןופ דנע רעד .,לעטנַאמ ןייז

 .סערבַאשז יד וצ ןעמוקוצ יירפ ןענעק לָאז רעסַאװ סָאד ידכ
 רעד טימ םי ןופ טנורג ן'פיוא םורא טכירק שיפ-טניט רעד

 ןעק רע ,ּפָאק ןייז ןופ סיורא ןעהעג סאוו ,סמערא ענייז ןופ ףליה
 סטרעווקיר טמיווש רע רָאנ ,רעסאוו ןיא ןעמיווש לענש ךיוא רעבא
 טרעוו ןעלוקסומ ענייז ןופ גנונעוואב יד ךרוד .סטרעווראפ טינ ןוא
 ןוא לעטנַאמ ןייז ןופ ?לח םעד ןיא ןעניױצעגניײרַא רעסַאװ סָאר

 ןופ ךעלטנעוו יד ןופ גנוהיצפיונוצ א ךרוד ןוא רעּפרעק ןייז ןיא
 עלָאמש ַא ךרוד טקירדעגסיורא רעסאוו סָאד טרעוו רעּפרעק ןייז
 וצ ךילנהע זיא סאוו ,רעּפרעק ןייז ןיא לערהעד ַאזַא ןופ גנונעפע
 טביירט ןעפאשעג ייברעד טרעוו סָאװ םָארטש רעד ןוא ,עקייל א
 -ניה ,ָאזלא ,טמיווש רע .סטרעווקיר שיפ-טניט ןופ רעּפרעק םעד
 םעד ןופ שיפ-טניט רעד טפיולטנא ןפוא אזא ףיוא .ךעלייוורעט
 ךָאנ רעבָא טָאה שיפ-טניט רעד .םהיא ךָאנ ךיז טנאי סאוו ,אנוש
 רע .םיאנוש ענייז ןופ ןעוועטאר וצ ךיז יװ לעטימ ןערעסעב א
 ךיז טניפעג סע ואוו ,עלעקעז אזא רעּפרעק ןייז ןיא ךילמענ טָאה

 םהיא ךָאנ ךיז ןענאי סע ןעוו .טייקניסילפ עצראווש-טניט א
 טייקגיסילפ עצראווש יד ןוא עלעקעז סָאד רע טנעפע ,םיאנוש
 סאוו ,שיפ יד .,רעסַאװ סָאד לעקנוט טכַאמ ןוא סױרַא ךיז טסיג
 טרעוו רע ןוא ןהעז טינ רהעמ םהיא ןענעק םהיא ךָאנ ךיז ןענָאי
 רענייז טפַאשנעגייא רעגיזָאד רעד בעילוצ .ןעבעל ןיטימ ןענורטנַא

 ."שיפ-טניט , ןעמָאנ םעד ןעגָארקעג עקַאט ךיוא רע טָאה

 ךיז יו ?עטימ רעדנַא ןַא ןעבָאה ןעדָאּפאלאפעס יד ןופ עלעיפ
 וצ טפַאשנעגייא יד ךילמענ ןעציזַאב ייז .םיאנוש ןעגעג ןעציש וצ
 .ךיז ןעניפעג ייז ואוו ,גנובעגמוא רעד טיול ןערילָאק ערעייז ןעטייב

 רעייהעגמוא ןַא טיוה רעייז ןיא ןעבָאה ןעדָאּפאלאפעס עניזָאד יד
 ןופ ברַאפ טימ טליפעגנָא ךעלעקעז עדנור עניילק להָאצ עסיורנ
 ןופ ןעגנוריטַאש ענערישרַאפ יד סרעדנָאזַאב ,ןערילָאק ענעדישרַאפ
 ךעלעקעז-ברַאפ עקניצניילק יד ןופ סעדעי .יולב ןוא ןיורב ,טיור
 -סומ עלעדייא ץנאג עהייר ַא טימ ןוא וורענ ַא טימ ןעדנוברַאפ זיא

 ַא ףיוא ,לשמל ,קעװַא ךיז טצעז שינעפעשַאב סָאד ןעוו .ןעלוק

 רעטנעצ-ןעוורענ רהיא ןופ טרעוו ,רילָאק ןעטיור ַא ןופ דנַאטשנעגעגנ
 ןעטיור ןופ ךעלעקעז-ברַאפ עלַא יד וצ סלוּפמיא-ןעוורענ ַא טקישעג
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 -עג ,"שיפ-טניט , ,ךילנהעוועג םהיא טפור ןעמ יו רעדא "קענש

 זיא סָאװ ,טכיש-לעשומ ןעטרַאה ַא טייז-ןעקור ןייז ןיא ןעמ טניפ

 ןענידיירק א טימ טליפעגנָא ןיא ןוא טליוהענסיוא סָאװטע

 ."ןייב שיפ-ןעטניט , טכיש-לעשומ ןעגיזָאד םעד טפור ןעמ .ףָאטש

 רעד זיא טנייש סע יו .?עשומ רָאנ ,ןייב ןייל טינ זיא סע רעבָא

 ענייז ןופ השורי א שיפ-ןעטניט םעד ייב טכיש-לעשומ רעניזָאד

 טימ טקעדאב ןעוועג ןענייז סע סרעּפרעק סעמעוו ,ןערעטלע-רוא

 לעשומ רעד זיא תורוד עגנַאל ןופ ףיולרַאפ א ןיא רָאנ ,ןעלשומ

 זיולב ןעבילבעג םהיא ןופ זיא סע ןוא ןעדנואוושראפ זייווכעלסיב

 א ןעקסולאמ יד ןעשיווצ זיא שיפ-טניט רעד .ןעקנעדנָא ןא

 ;ליומ ,מ .שיפיטניט ַא ןופ עימַאטַאנַא יד --- .61 ננונכייצ
 ;לעקעורטניט ,ט ;סערבַאשז ,ז ;רעבעל ,? ;ןעריהעג ,נ
 רעכילנהע-עקייל רעד ,ר :טסענירעייא ,א ;עקשיקיזיוּפש ,ק
 .שיפ-"טניט ןופ ןייב,.,רעדָא טעלעקס רעד ,ס ;לַאנַאק

 זיב סופ ןעבלַאה ַא ןופ ךרע ןא ,שינעפעשאב עסיורג ךילמעיצ

 ,ֿפָאק םעד רעסיוא ,רעּפרעק ןייז .גנעל יד סופ ןעבלַאהטרעדנַא

 ןייז וצ טפעהַאב זיא רעכלעוו ,"לעטנַאמ , ַא טימ טקערַאב זיא-

 עגנַאל ןהעצ ךיז ןעניפעג ,ליומ ןייז םורא ,ּפָאק ןייז ףיוא .,ןעקור

 רעצנַאנ רעייז רַאפ ןענייז ייז ןופ טכַא סָאװ ,סיפ רעדָא סמערָא

 -לעוו ,ייווצ ענירביא יד דנערהעוו ,ןענַאגרָא-גיױז טימ טקערדַאב גנעל

 "ייז ייב זיולב ןענַאנרָא-גיױז ןעבָאה ,רעננעל סָאװטע ןענייז עכ

 ענייז טימ ביור ןייז ןָא טפיירג שיפ-טניט רעד ןעוו .ןעדנע ערע

 -גיוז יד .ןעסײרסױרַא טינ םהיא ןופ ןיוש ךיז רע טעוװ סמערָא

 -לַאה ,ןעּפמוּפ-גיױז יו ןעטייברא עכלעוו ,סמערָא יד ןופ ןענַאגרָא

 .ןערעוו ןענורטנַא טינ ןעק סע ןַא ,טסעפ ױזַא ביור רעייז ןעט
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 ןופ סיורא ןעבינ ןעקענש יד סָאװ טייקגיסילפ עגימיילש יר
 ,ייז ןופ ערעדנא ייב זיא (ןעליג) ןעזירד עסיוועג ךרוד טיוה רעייז
 ייז סָאד ,טסעפ ױזַא ,ןעקענש-רלעפ עטעקַאנ יד ייב ,לשמל ,יוו

 ףיוא ךיז ןעגנעהנָא ןוא םידעפ עקרַאטש םהיא ןופ ןעניּפש ןענעק
 טהיצ יז ןעוו ,טעװעטרַאהרַאפ טרעוו טייקניסילפ עגיּפעלק יד  .ייז
 גונעג קראטש ןאד זיא םידָאּפ רעד ןוא םידָאּפ ַא ןיא סיוא ךיז
 .רעּפרעק ס'קענש םעד ןופ טכיוועג יד ןעטלַאהוצסיוא

 יד ןענייז ןעקסולָאמ יד ןעשיווצ --- .ןעדָאּפָאלַאפעפ יד
 -ייז ייז .ןעשינעפעשאב עטלעקיווטנע טסכעה יד ןעדָאּפָאלאפעס

 ןופ עכנַאמ ןוא ןענעוואב לענש ךיז ןענעק ,טיובעג קרַאטש ןענ
2,227 
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 .שיפ"טנוט רעכילנעוועג ַא -- .00 גנונכייצ

 .תויח-ביור ןענייז ייז ןופ עלַא .תויח-םי עסיורג ץנַאנ ןענייז ייז

 ןעכלעוו ןיא ּפָאק ןעניטנעק טוג ַא ןעבָאה ןעדָאּפָאלַאפעס יד

 .ןעגיוא עטלעקיווטנע-טוג רהעז ,עדנור ,עסיורג רֶאֹּפ א ןעציז סע

 רעדא סמערא לעטניב א סיורא טהעג ,ליומ םורא ,ּפָאק רעייז ןופ

 ןופ דנורג ן'פיוא ןענעוואב לענש ךיז ןענעק ייז עכלעוו טימ ,סיפ

 טניימ סאוו ,"ןערָאּפָאלַאפעס , ןעמָאנ רעד ךיז טמהענ םעד ןופ .םי

 ,ןענַאגרָא-גיױז ןעציזאב סמערָא רעדא סיפ יד ."עגיסיפיּפָאק

 טָאה רעּפרעק רעייז .ביור רעייז ןעגנַאפ ןיא ייז ןעפלעה עכלעוו

 ,לעקעז א ןופ עמראפ יד

 לָאז סָאװ ,לעשומ ןייק טינ ןעבָאה ןעדָאּפָאלַאפעפ עטסיימ יד
 -לעוו ,ןערוּפש ייז ןיא רעבָא טניפעג ןעמ .רעּפרעק רעייז ןעקעדַאב

 -עג ןענייז ןעכלעוו ,ןעקסולָאמ ןופ ּפִא ןעמַאטש ייז זא ,ןענייצ עכ

 "טניט , םעד ןופ רעּפרעק םעד ןיא .ןעלשומ טימ טקעדאב ןעוו
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 -ַאב טינ ייז ןענעק םיאנוש ערעייז סָאד ,ךיז ןעניפעג ייז רעכלעוו

 .ןעקרעמ

 רהעז יד ןיא ךיוא יו ,רהָאי ןופ ןעטייצ עטלַאק רהעז יד ןיא

 ןיא ןיירא ןעקענש-רנאל יד ןעכירק ,רהָאי ןופ ןעטייצ ענעקורט

 -עלק יד .לעטייה ַא טימ גנונעפע יד ןעכַאמרַאפ ןוא ?עשומ רעייז

 רעגימיילש ןייז ןופ סיורא טזָאל קענש רעד סָאװ ,טייקגיסילפ עניּפ

 ,לעשומ ןופ גנונעפע רעד רעביא ןעזָאלבעגסיוא דנור טרעוו ,טיוה

 ףיוא ןָאלב-ךעפייז רעבלַאה ַא ןעזָאלבענסיױא טרעוו סע יװ ױזַא

 גנונעפע יד טפָא טקעדראפ קענש רעד ,רהָאר ַא ןופ גנונעפע רעד

 ךיז ידכ ,ךעלטייה סקעז רעדא ףניפ עכלעזא טימ לעשומ ןייז ןופ
 .טלעק ןופ ןעציש וצ

 רעטנוא תוריד ערעייז ךילנהעוועג ןעכַאמ ןעקענשדדנַאל יד
 -יוב ןופ ןעלצרָאװ יד םורא ,רענייטש ,רעצעלק רעטנוא ,רעטעלב
 ןעבָארג לָאמ סעכנַאמ .ץלָאה רעקיטש עטליופראפ ןיא ןוא רעמ
 -לַא ןיא .ףעיט סופ א רַאגָאז לָאמ א ,דרע רעד ןיא ןייא ךיז ייז
 עכלעוו ,רעטרע ןיא ןעבעל וצ ןעטסעבמא יז ןעבעיל ןיימעג
 -ָאש ,ענעסקאוואב יד ףיוא רעדא ,דלאוו טימ ןעסקאוואב ןענייז
 ץנַאג ךיוא רעבָא ייז טניפעג ןעמ .ןעכייט ןופ סענערב עגידנעט
 ,גנילהירפ ןיא .רעצעלּפ-ןעזלעפ ןיא ןוא רעדלעפ ענעפָא ןיא טפָא

 -ערַאוונָא ךיז סױרַא ייז ןעמוק ,ןעמערַאװ וצ ןָא טגנַאפ ןוז יד ןעוו
 .זייּפש ןעכוז ןוא ןעמ

 ןעריישראפ רהעז ןענייז ןעדָאּפָארעטסאג יד ןופ ןעלשומ יד

 ןופ םרָאפ עכילנהעוועג יד ,ריִלָאק ןוא םרָאפ ,סיורג רעייז ןיא
 עכלעוו ,עלַאריּפס א ןופ יו זיא קענשדדנַאל ַא ןופ ?עשומ םעד

 -יירב זייוונעפוטש טרעוו ןוא ץיּפש ַא טימ ןִא ןעביוא ךיז טגננאפ

 ןעבָאה ןוא עפעיט ץנאג ןענייז ןעקענש ןופ ןעלשומ עכנַאמ .רעט

 -ַאלפ ץנאג ןענייז רעדעיוו ,ערעדנא ,סונָאק א ןופ ןהעזסיוא סָאד
 טרעוו ?עשומ רעד .,לערעלעט א ןופ ןהעזסיוא סָאד ןעבָאה ןוא עכ

 רעד זיא נינעווניא .ןעקור רעייז ףיוא ןעגָארטעג ןעקענש יד ןופ
 רעד ןופ טזייּפשעג טרעוו סאוו ,לעטייה אזא טימ טקעדַאב ?עשומ

 -ָאק רעד .טיוה ןייז ןופ סיורא טיג קענש רעד סאוו ,טייקגיסילפ
 טימ ,לעטייה םעד ןופ טָא ןעפאשעג טרעוו ל?לעשומ םעד ןופ ריל

 "וצ טסקַאװ לעשומ רעד .טקעדאב גינעווניא ןופ זיא רע ןעכלעוו

 -ערג טרעוו ןוא טסקאוו קסולָאמ רעד ןעוו ,קסולָאמ ן'טימ ןעמאז
 ,לעשומ ןייז ךיוא טסקַאװ ,רעס
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 -עטלע ערעייז וצ טייקכילנהע ןייק טינ רעבָא ןעבָאה ןעשינעפעש

 ן'םיוא רעטעּפש ךיז ןעצעזאב ייז ןעו טשרע .ןהעזסיוא ןיא ןער

 -עג יד ןעמוקַאב וצ זייווכעלסיב ןָא ייז ןעגנַאפ רעסַאװ ןופ טנורג

 -עוו ןוא סיורג סיוא ןעסקַאװ ייז זיב ןערעטלע ערעייז ןופ טלַאטש

 .ייז וצ ךילנהע ןעצנאג ןיא ןער

 טייצ לעיפיוו טמיטשַאב גונעג טינ ךָאנ ןיימענלַא ןיא זיא סע

 ןוא ןעסקַאוװאוצסיוא ןעקסולָאמ ענעדעישרַאפ יד ייב טמהענ סע

 רעייז ןעכיירגרעד סרעטסיוא זא ,טנעכער ןעמ .,ןעבעל ייז גנַאל יו
 ןהעצ ןופ ךרע ןַא ןעבעל ייז ןוא ,טייצ רהָאי ףניפ ןיא סיורג עלופ

 -עזָא ןוא ןעכייט ןיא ןעבעל עכלעוו ,ןעלשומ-סונעוו יד ;רהאי
 ,טייצ רהָאי ףניפ גנולקיווטנע רעלופ רעייז רַאפ גיטיונ ןעבָאה ,סער

 יד ;רהָאי גיסיירד זיב ףלעווצ ןופ ןעבעל סעיצעּפס עכנַאמ ןוא

 ייווצ ןופ ןייז וצ טנייש ןעקענש ןופ טייצ-סנעבעל עכילטינשברוד

 -יז ןעצנַאנ ןיא טינ ,רעבָא ,ןענייז ןעלהָאצ יד .רהָאי ףניפ זיב

 טינ ייז ןעזָאלרעד סָאװ ,דנייפ לעיפוצ ןעבָאה ןעקסולָאמ יד .,רעכ

 ןוא שיפ-ןרעטש ,שערפ ,שיפ ,ןעלניופ .ןערהָאי ערעייז ןעבעלסיוא

 רעייז ףיוא רדסכ ןערעיול ןעקסולָאמ-םיבורק ענענייא ערעייז רַאגָאז

 ,ןעטיזַארַאּפ ענעדעישראפ ןופ םוא ןעמוק ייז ןופ ןעסאמ .ןעבעל

 טמוק ןעמעלא וצ ןוא .רעּפרעק רעייז ןיא ןיירַא ןעגנירד עכלעוו

 * =יווצ ןברוח ןעטסערג םעד ןָא טכַאמ רעכלעוו ,שנעמ רעד וצ ךָאנ

 .ןעסע םוצ ןעניוט עכלעוו ,יד ןעשיווצ סרעדנוזַאב ,ייז ןעש

 ערעייז ןעגענ ןעקסולָאמ יד ייב ?עטימ ץוש-טּפיוה יד

 ייווצ ןעבָאה עכלעוו ,ןעקסולָאמ יד .לעשומ רעייז זיא םיאנוש

 ןעלהיפרעד ייז ןעוו ,ךעלקעד יד ףיונוצ ןעהיצ ,ןעלשומ עגידלעקעד

 עכלעוו ,לעשומ רעייז ןיא ןיירא ןעכירק ןעקענש יד .רהאפעגנ א

 ןעבָאה ייז ןופ סעיצעּפס עכנאמ ןוא ןעקור רעייז ףיוא ןעגָארט ייז

 -לעוו טימ ,סופ רעייז ןופ דנע ןעטשרעטניה םעד ףיוא עטאלּפ אזא

 ענינעי יד .לעשומ רעייז ןופ גנונעפע יד ןעכַאמראפ ייז רעכ

 -ץוש ערעדנַא ןעבָאה ןעלשומ ןייק טינ ןעבָאה עכלעוו ,ןעקסולָאמ

 ,טייקגיסילפ ַאזַא טיוה רעייז ןופ סיורא ןעזָאל עכנַאמ .ןעלטימ

 עגידעכעטש עכלעזא ןעבָאה ערעדנא ,םיאנוש ןעגעג ייז טציש סָאװ

 .רעפיירגנָא ןעגעג ייז טציש סָאװ ,רעּפרעק רעייז ףיוא ןעלעצ

 ערעייז ןיא ץוש ןעטוג ַא רהעז ןעקסולָאמ עלעיפ ןעבָאה ךילדנע

 ןיא גנובעגמוא רעד טימ טוג יוזא ןערינָאמרַאה עכלעוו ןערילַאק
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 רעבָא ןענייז סע .םעטה שוח ןייק טינ סיוועג ןעבָאה ,ןעמהעננָא
 ןעמ ןוא ןעסע ןיא רעביילקסיוא ןענייז עכלעוו ,עכלעזַא ןַארַאפ

 שוח ןיא סע ןעכלעוו ןעציזאב ייז זא ,ןעקנעד רעבירעד ףראד
 רעייז ןיא ןעוורענ עסיוועג ןענופעגסיוא ךיוא טָאה ןעמ .םעטה
 ,קַאמשעג ןופ קעוװצ םעד ראפ ןייז רשפא ןענעק עכלעוו ,?יומ
 .יוזא זיא סָאד זא ,ןעזייוואב וצ רעווש זיא סע רעבָא

 .רעייא ןענעל ךרוד רָאפ טמוק ןעקענש יד ןופ גנורעּפכורפ יד
 ןיא לָאמ רעיפ רעדא יירד רעייא ערעייז ןענעל ייז ןופ עכנַאמ
 ךרעב ןעגעל השבי רעד ףיוא ןעבעל עכלעוו ,ןעקענש יד .ןאזעס א

 .ןייא ןיא גיצרעפ רעדא גיסיירד רהעפעגנוא ,רעייא לעיפ טינ

 .ןענעל ןיא שירעדנעוושרַאפ ?עיפוצ ןייז טינ ןעפרַאד ייז ,לָאמ
 עטוג ןעבָאה ,ןעגעל ייז סאוו ,רעייא גינעוו יד לייוו ,רעייא לעיפ

 רוד םעיינ א ןעגניירב וצ ןוא ןערעוו וצ טהירבעגסיוא ןעסנַאש
 -עישרַאפ ןענייז רעִייא יד ןופ סיורג יד .טלעוו רעד ףיוא ןעקענש

 -ייז ערעדנַא .ייז ןעגעל סָאװ ,ןעקענש יד ןופ סיורג רעד טיול ,ןעד
 ױזַא ןענייז ערעדנא דנערהעוו ,טָארש יו סיורג יוזא זיולב ןענ

 ערעייז ןעטלאהאב ןעקענש יד ,ןעביוט ןופ רעייא יד יװ סיורג

 ןוא רענייטש רעטנוא רעדא ,דרע רעד ןופ רעכעל ןיא רעייא

 -אוו עכילטע ןעטרָאד ןעגיל ייֵז יו םעדכָאנ ןוא ,ץלָאה רעקיטש
 םרָאּפ יד ןעבָאה עכלעוו ,ןעקענש עגנוי סיורא ייז ןופ ןעמוק ןעכ
 ייב רָאפ טמוק עבלעז סָאד רהעפעגנוא .ןערעטלע ערעייז ןופ

 עניזָאד יד .סערעזָא ןוא ןעכייט ןיא ןעבעל עכלעוו ,ןעקענש יד

 ןוא עסַאמ ןיטַאלעשז אזא טימ רעייא ערעייז ןעקעדאב ןעקענש

 ןערעוו ייז ואוו ,רעטעלב רעדָא ץלָאה רעקיטש וצ ייז ןעטפעהַאב

 -ענש עגנוי עניטראפ סיורא ייז ןופ טמוק סע ןוא טהירבעגסיוא
 -סּפַאק טימ ךעלעייא ערעייז ןעקעדַאב ןעקענש-םי עלעיפ ,ןעק

 ,רענייטש וצ ייז ןעטפעהאב ןוא ןערעטסומ ענעדעישרַאפ ןופ ןעל

 ןעגעל רעדעיװ ןעקענש ערעדנַא .ג .ד .א רעטעלב ,ץלָאה רעקיטש
 יד ייב ?אפ רעד זיא סָאד .רעסַאװ ןיא טקעריד רעייא ערעייז
 .ןעקענש-רעצנַאּפ יד ןופ סעיצעּפס עכנַאמ ייב ןוא ןעקענש-רעלעט
 רעד .רעייא רעדנעזיוט רעסאוו ןיא טקעריד סיוא ןענעל ייז
 -נײרבוצסױורַא ןהֶָא ,ןערָאלרַאפ טהעג רעבָא ייז ןופ לייט רעטסערג
 -כינרַאפ ןופ לוצנ ןערעוו עכלעוו ,ךעלעייא יד .רוד םעיינ ַא ןענ

 -עפעשאב עניילק ןיא טייצ רעצרוק ַא ןיא ךיז ןעלקיווטנע ,גנוט

 -ַאב עגיזָאד יד .רעסַאװ ןיא יירפ םורַא ןעמיווש עכלעוו ,ןעשינ
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 עכלעוו ,ןעקענש יד .ןעניוא ןייק טינ רָאנ ןעבָאה עכלעוו ,ןעקסול
 ןייק טינ רָאנ ןעבָאה ,םי ןופ ןעשינעפעיט עסיורג יד ןיא ןעבעל

 ןעניוא ןייק ןעניפענסיוא טנעקעג טינ ךיוא טָאה ןעמ .ןעניוא
 .סערעזָא ןוא ןעכייט ןיא ןעבעל עכלעוו ,ןעלשומ-סונעוו יד ייב

 -ָאמ יר ןופ סעיצעּפס עסיוועג סָאװ ,רעבָא זיא טרעוװסנעקרעמַאב
 ןעסיוועג א ךָאד ןעבָאה ,ןעניוא ןייק טינ ןעבָאה עכלעוו ,ןעקסול
 ןעטָאש א ןעפראוועג ייז ףיוא טרעו סע ןעו .טכיל ראפ שוח
 ייב זַא ,ןָא טמהענ ןעמ .ךעלקעד-לעשומ ערעיײיז ייז ןעכאמראפ

 ,טכיל רַאפ ךילדניפּפמע רהעז טיוה יד זיא ןעקסולָאמ עניזָאד יד

 ןופ ןעגנורעדנע יד טיוה רעייז טימ ןעלהיפ ייז זַא ,טסייה סָאד
 עלא ייב ןעניוא יד ןענייז ןיימענלא ןיא .שינרעטסניפ ןוא טכיל
 -טנע ךאווש ,ןעראוועג ןעבירשאב טציא ןענייז ןעכלעוו ,ןעקסולָאמ

 .טלעקיוו

 ןעּפַאט ךרוד ןעלהיפ סָאד) שושמה שוח ןוא חירה שוח רעד
 .טלעקיווטנע קרַאטש ןעקסולָאמ עלעיפ ייב ןענייז (ןערהיראב רעדא
 ןעניפעג ןיא ךילכעזטּפיוה ייז ןעפלעה םישוח ייווצ עניזָאד יד
 ךעלדנערעה-?היפ יד ךרוד .דנייפ ןופ ךיז ןעטיה ןיא ןוא זייּפש
 ךרוד ןוא רעּפרעק ןופ ןעלייט ערעדנא ףיוא רעדא ּפָאק ן'פיוא

 . ייז ןעלהיפ ,ןעוורענ טימ טגרָאזאב זיא עכלעוו ערעייז טיוה יד
 -ָאמ יר ןופ עלעיפ ייב .ךיז טוט ייז םורא סאוו ןעדניפּפמע ןוא

 -עיפ .טלעקיווטנע קרַאטש סרעדנוזַאב חירה שוח רעד זיא ןעקסול

 ךיוא יוװ ,ןעקענש-רנַאל זא ,ןעזיוואב ןעבָאה ןעטנעמירעּפסקע על
 ,שיילפ ענעברָאדרַאפ ןעטייוו ןופ ןעקעמשרעד ,ןעקענש-םי עסיוועג

 -נעכיר קרַאטש רעדָא ,חיר רעקרַאטש ַא ךיז טרעה סע עכלעוו ןופ

  -ענש עגיזאד יד ייב ךיז טניפענ חירה שוח רעד .ןעסנירג עד
 ייז זא ,רעבָא טביולג ןעפ .ךעלדנערעה-להיפ ערעייז ןיא ןעק

 עכלעוו ,רעּפרעק רעייז ןיא ןענַאנרֶא ערעדנַא ךָאנ ןעבָאה ןעזומ
 .חירה שוח רעייז ןעקראטשראפ

 -סרעהעג) העימשה שוח א ךיוא ןעבָאה ןעקסולָאמ יד ביוא
 -ראפ יר ןופ סופ םעד ןיא .ןעמיטשַאב וצ רעווש זיא (?היפעג

 ,ןענַאגרָא עכלעזא ןענופענסיוא ןעמ טָאה ןעקסולָאמ ענערעיש
 -אב טינ ןעק ןעמ רעבָא ,ןערעיוא וצ טייקכילנהע ןַא ןעבָאה עכלעוו

 טינ ךיוא זיא ןעמ .ןענַאגרָא-רעה ךילקריוו ןענייז ייז זא ,ןעזייוו
 -סולָאמ יד ייב (להיפעגיקַאמשעג) םעטה שוח םעד טימ רעכיז

 ןעמ ףרַאד ,יר ןוא סעלַא ןעסע ןעקסולָאמ ןעטרַא עלעיפ .ןעק
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 ייז עכלעוו ,ןעמזינַאגרָא עגידעבעל ךיוא ןעסע רעבָא ייז ןופ עלעיפ

 יו .ןעקענש-םי ענעדעישראפ ךיוא ןעוט עבלעז סָאד .ןעגנַאפ

 ַא ןעקענש יר ןעבָאה ןעראוועג טקרעמַאב רעהירפ ןיוש זיא סע

 ןופ טהעטשַאב סָאװ ,טַארַאּפַא-ייק א טימ ליומ ןעטלעקיווטנע טונ

 ,גנוצ ןעפורנָא ןעק ןעמ סָאװ ,סעכלעזַא סָאװטע ןוא ןעקַאבניק

 ,ךעלעדנהייצ עניילק להָאצ רעסיורג א טימ טקעדַאב זיא עכלעוו

 40 ןיב 8 ןופ ןעלהעצּפָא ייז ןעמ ןעק ןעקענשידנַאל יד ייב סָאװ

 ,סיורג יוזא להָאצ רעייז זיא ןעקענשד-םי יד ייב דנערהעוו ,דנעזיוט

 -ביר א יוװ זיא גנוצ עניזָאד יד .ןעלהעצסיוא טינ ייז ןעק ןעמ זא

 עכנַאמ .ןייּפש רעייז ןעביירוצ ןעקענש יד ןעכלעוו טימ ,ןעזייא

 ןעלשומ יד ןעביירכרוד רַאגָאז גנוצ רעייז טימ ןענעק סעיצעּפס
 ,ףיוא ןעסע ןוא ןעלַאפַאב ייז עכלעוו ,ןעקסולָאמ ערעדנַא ןופ

 -ָאמ רעייז ןיא ךעלדנהייצ עניילק ךיוא ןעבָאה ןעקענש ערעדנַא

 -ַאמ וצ רעטכייל יז ןוא זייּפש סָאד ןעביירוצ ןעפלעה עכלעוו ,ןעג

 .ןעיידראפ וצ ןעכ

 ,ןעקסולָאמ ערעדנַא ייב ךיוא יו ,ןעקענש יד ןופ ןעניוא יד

 -ענש-דנַאל עכילנהעוועג יד .ךיילנ סעיצעּפס עלא ייב טינ ןענייז

 ייוצ ּפָאק רעייז ןיא ןעבָאה ןעקענש-םי יד ןופ עלעיפ ןוא ןעק

 עטשרעטנוא יד ןוא ערעננעל רֶאֹּפ עטשרעביוא יד ,ךעלדנערעה רַאּפ

 ךיז ןעניפעג רֶאֹּפ רערעגנעל רעד ןופ ןעדנע יד ןיא .ערעצריק רָאּפ

 ,ןעטקנוּפ עצרַאװש עניילס יו סיוא ןעהעז עכלעוו ,ןעגיוא יד

 -עּפס עלעיפ .ךעלדנערעה-להיפ סלא ןענעיד ערעצריק יד דנערהעוו

 ןוא ןעניוא ייווצ יו רהעמ רעבָא ןעבָאה ןעקסולָאמ ירד ןופ סעיצ

 יד ייב .רעּפרעק ןופ ןעלייט ענעדעישראפ ןיא ךיז ןעניפעג ייז

 ףיוא ןעגיוא הייר ַא ךיז ןעניפעג ,לעיּפשייב םוצ ,ןעלשומ-רעלעט
 ןיא ןעלשומ-רעמַאק יד ייב ."לעטנַאמ , רעייז ןופ םיוז םעד

 עדנעצנעלג ןעהייר ייווצ טימ טצעזאב "?לעטנַאמ , ןופ םיוז רעד

 ערעדנַא ייב .ןעטנעמיד יו ןענייש עכלעוו ,ןעגיוא עטריילָאק

 -ראפ ,לעיּפשייב םוצ ,ןעקענש-רעצנַאּפ יד יו ,רעדעיװ ןעקסולָאמ

 -קַאװ (ןעקסולָאמ יד) ייז ןעוו ,ּפָאק רעייז ןופ ןעגיוא יד ןעדניווש
 -יורג ַא ייז ןעמוקאב ייז טאטשנא ןוא ,ףייר ןערעוו ןוא סיוא ןעס

 רעבָא ,קיטש דנעזיוט זיב רַאגָאז עכנַאמ ,ןעגיוא ערעדנַא להָאצ עס

 |  ןעטַאלּפילעשומ יד ןיא רָאנ ,ּפָאק ןיא טינ ךיז ןעניפעג ןעניוא יד

 / 8 ןופ ןעהעטשַאב עכלעוו ,ןעלשומ ןעבָאה ןעקענש רעצנַאּפ יד)

 | -ָאמ ערערנַא ךיוא יװ ,ןעקענש ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע .(ןעטַאלּפ
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 טָאה ייז טאטשנא .סערבַאשז ןייק טינ רָאנ ןעבָאה עכלעוו ,ןעק

 טיוה ןייז ןופ ןעגנוצרַאטשסיורא עגידרעדעפ עכלעזא קענש רעד

 ייב לַאפ רעד זיא סָאד .טמעטָא רע עכלעוו ךרוד ,ןעקור ן'פיוא

 .ןעפורעגננָא ןערעוו ייז יו ,"ןעכנַארבידונ , ,ןעקענש םי עטעקַאנ יד

 ,ןענָאז ןעמ ןעק ,השבי רעד ףיוא ןעבעל עכלעוו ,ןעקענש יד ףיוא

 -רעיוז ןיירא ןעמהענ ייז טסייה סָאד ,ןעננול טימ ןעמעטָא ייז זא

 -לעטנַאמ ןעכילנהע-קַאז רעייז ןופ ךעלטנעוו יד ךרוד ךיז ןיא ףָאטש

 .םיור

 -לעפ יד ףיוא ןעבעל עכלעוו ,ןעדָאּפָארעטסאנ יד ןופ ?עיפ

 רעד ןיא זיולב רעסאוו ן'רעטנוא ךיז ןעניפעג ןוא ,םי גערב םייב ןעז

 ןָא ןעלמַאז ,(ךיוה זיא םי ןופ רעסאוו סָאד ןעוו) טולפ ןופ טייצ

 ןופ ,ךיז ןעניפעג סערבַאשז ערעייז ואוו ,םיור םעד ןיא רעסַאװ

 ןופ טייצ רעד רַאפ ,ףָאטש-רעיוז םעד סױרַא ןעהיצ ייז ןענַאװ

 -ענש ערעדנַא .(ןעלַאפענּפָא זיא םי ןופ רעסַאװ סָאד ןעוו) עבע
 -ַאו ןיא ןענייז ייז ןעוו זיולב סערבַאשז ערעייז טימ ןעמעטָא ןעק

 ,רעסַאװ ן'רעסיוא ךיז ןעניפעג ייז סָאװ רעבָא טייצ רעד ראפ ,רעס

 ךרוד ןוא רעּפרעק רעייז ןופ עכעלפרעביוא רעד ךרוד ייז ןעמעטָא

 -נַאמ .םיור-לעטנַאמ ןעכילנהע-קַאז רעייז ןופ ךעלטנעוו עטכייפ יד

 יילרעייווצ ןעבָאה עכלעוו ,ןעקענש עגיזָאד יד ןופ סעיצעּפס עכ

 רעסַאװ ן'רעסיוא ןעבעל וצ רעסעב ןעבעיל ,ןעמעטָא וצ ןעדָאטעמ

 טקורענּפא קיטש טכער א ךילנהעווענ ןעבעל ייז .םהיא ןיא יוו
 ךיוה רהעז זיא םי ם'נופ טולפ יד ןעוו זיולב ןוא ,םי גערב ןופ

 -עטשרָאפ טכייל ךיז ןעק ןעמ .ייז זיב רעסַאװ סָאד טכיירגרעד

 טייוו ןעצנאג ןיא ןעֶלָאז סעיצעּפס עגיזָאד יד ןופ עכנַאמ זא ,ןעּל

 -עֶל םעד וצ ךיז גידנעסַאּפוצ ןוא םי גערב ןופ ןערעדנַאװ קעווא

 ערעייז ןערילראפ ןעצנַאנ ןיא ייז ןעלָאז ,השבי רעד ףיוא ןעב

 "ייצ ענעגנאנראפ יד ןיא טָאה סָאד זא ,טביולג ןעמ .סערבַאשז

 ןעמַאטש ןעקענשידנַאל ערעזנוא זא ןוא ,טריסַאּפ יוזא ךיוא ןעט

 -ענש-רנַאל יד ןופ סעיצעּפס עכנַאמ ייב .ןעקענש-רעסַאװ ןופ ּפָא

 סָאװ ,סערבַאשז ןופ ןערוּפש ןעניפעג ךָאנ עקַאט ןעמ ןעק ןעק

 .גנומַאטשּפָא רעייז ףיוא ןָא טגייצ

 סעיצעּפס ענעדעישראפ ייב זיא ןעקענש יד ןופ ןזייּפש יד

 .ןעזָארג-םי טימ ךיז ןעזייּפש ןעקענש יד ןופ עלעיפ ..ןעדעישראפ

 -סערג םוצ ךיז ןעזייּפש השבי רעד ףיוא ןעבעל עכלעוו ,ןעקענש יד
 .ךָאמ ןעטרָאפ עסיוועג טימ רעדָא סנירג-ןעטרָאנ טימ לייט ןעט
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 "וצ ןענייז ןענַאגרָא-סגנומעטָא יד .טפול טימ טקעריד ןעמעטָא

 .ןעשינעפעשאב יד ןופ ןעבעל טרַא םעד וצ טסאּפעג

 ןענַאטשראפ רעמיא טרעוו "ןעמעטָא  קורדסיוא םעד ךרוד

 ןעטולב יד ןיא טפול רעד ןופ ףָאטש-רעיױוז ןופ ןעגנירדניירא סָאד

 ןעשינעפעשַאב םיניט ערעכעה יד זא ,טנָאז ןעמ ןעוו .רעּפרעק ןופ

 יד ןיא ןיירא ןעגניירב ייז זא ,סע טניימ ,ןעגנול יד טימ ןעמעטָא

 -כרוד ,טפול רעד ןופ ףָאטש-רעיוז םעד רעּפרעק רעייז ןופ ןעטולב

 שיפ ןעוו .ןעגנול ערעייז ןיא טפול יד ןיירא ןעהיצ ייז סאוו םעד

 סיױרַא ןעהיצ ייז זַא ,סע טניימ ,סערבַאשז ערעייז טימ ןעמעטָא

 עגיטיונ יד ןעגירק וצ ידכ ,רעסַאװ ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,טפול יד

 ןופ עלעיפ .טולב רעייז רַאפ גיטיונ זיא סָאװ ףָאטש-רעיוז סָאמ

 ןעבירשַאב רעהירפ ןענייז עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב ערענירעדינ יד

 סָאד .ןערעייז רעּפרעק ןעצנאנ םעד טימ "ןעמעטָא , ,ןעראוועג

0, 

 ןעק ןעמ ןעמעוו ייב ,קסולַאמ רעטעקַאנ ַא --- .99 גנונכייצ
 .טייז רעטכער רעד וצ (ןענַאגרָא-סגנומעטָא) סערבַאשז יד ןהעז

 ןעגיוזעגניירא טרעוו טפול רעד ןופ ףָאטש-רעיוז רעד זא ,טסייה

 -נעבָאה טינ ,רעּפרעק ןעצנַאנ רעייז ןופ עכעלפרעביוא רעד ךרוד

 .ןענַאגרָא-סגנומעטָא עלעיצעּפס ןייק גיד

 -עטָא ןופ ןעמרָאפ יירד עלַא ןעריטסיזקע ןעקסולָאמ יד ייב

 ,ןעקסולָאמ עלַא ןופ טרעוו ףָאטש-רעיוז סָאמ עדנעטיידאב א .ןעמ

 וצרעד רעבָא ,טיוה רעייז ךרוד ןעניוזעגנייא ,דעישרעטנוא ןא ןהֶא

 -לעוו ,ןעקענש יד .ןענַאגרָא-סגנומעטָא עלעיצעּפס ךיוא ייז ןעבָאה

 יד ייב .ןעמעטִא וצ סערבַאשז ןעבָאה רעסַאװ ןיא ןעבעל עכ

 ייז ןוא ןערעדעפ וצ ךילנהע סערבַאשז יד ןענייז ייז ןופ עטסיימ

 -ילנהע-קאז םעד ןיא ,טנָאמרעד ןיוש זיא ןעביוא יװ ,ךיז ןעניפעג

 -נַא ,ערבַאשז ןייא זיולב ןעבָאה עכנַאמ .?לעטנַאמ , ןופ םיור ןעכ-

 .=נַאּפ יד ןעשיווצ .ייווצ יו רהעמ ?עיפ ערעדנַא ןוא ייווצ ערעד

 ,סעיצעּפס עכלעזא ןַארַאפ ןענייז ןעקענש-םי יד רעדָא ןעקענשדרעצ

 -נוה רעביא זיב טכיירגרעד סערבַאשז ערעייז ןופ ?הָאצ יד סָאװ

 -ענש ןופ סעיצעּפס עכנַאמ ןַארַאפ רעדעיוו ןענייז סע .טרעדי
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 םעד טימ ןעמ טפור ןעקענש עכלעזא .ןעלייט טכַא ןופ לעשומ
 -לעוו ,ןעקסולָאמ ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע .?עגילָאש-לעיפ , ןעמָאנ

 ראג ןעבָאה עכלעוו ,ןעדָאּפָארעטסאנ סאלק םעד וצ ןעגנַאלַאב עכ

 ןיא ןענייז עכלעוו ,לשמל ,ןעכנַארבידונ יד יװ ,לעשומ ןייק טינ

 -ענוצ רעבירעד זיא "גילָאש-ןייא , ןעמָאנ רעד .טעקאנ ןעצנַאנ

 -סולָאמ ןעדָאּפָארעטסאנ יד ןופ ?ייט ןעסיורג םעד וצ רָאנ טסאּפ

 .סַאלק ןעצנַאנ םעד וצ טינ רעבָא ןעּק

 "ייצ סַאלק ןעדָאּפָארעטסאנ םעד ןופ ןעקסולָאמ עטסיימ יד

 לעיפ ייז ייב זיא סופ רעד סאוו ,טימרעד סיוא ךיוא ךיז ןענעכ

 רעד .ןעקסולָאמ ןעכנארבילעמאל יד ייב יו טלעקיווטנע רהעמ

 טקעטש סאוו ,לייט רעד ןעפורעגנָא טרעו קענש םעד ןופ סוּפ
 עכַאלפ ,עטיירב ַא ןופ םרָאפ יד טָאה רע .,לעשומ םעד ןופ סיורא

 -נַאמ , ןופ ןעגערב יד טימ טקעדאב ןעטייז יד ןופ זיא ןוא עטַאלּפ

 -סיוא יוזא סופ רעד רעבא זיא עכנַאמ ייב .קענש םעד ןופ "לעט

 רָאנ ןעכירק זיולב טינ ןענעק םהיא טימ ןעלאז ייז זא ,טעדליבעגנ

 ןעטשרעטניה רעייז ףיוא ןעבָאה ןעקסולָאמ ערעדנא .ןעמיווש ךיוא

 ןעכאמראפ ייז רעכלעוו טימ ,עטאלּפ עטרַאה אזא סופ ןופ דנע

 .ןיירא םהיא ןיא ןעכירק ייז ןעוו ,ןערעייז לעשומ םעד

 .גיטנעק טוג ּפָאק רעד זיא ןעדָאּפָארעטסאנ עטסיימ יד ייב

 .טַארַאּפַא-יק ַא טימ ליומ ןעטלעקיווטנע טוג א ךיוא ןעבָאה ייז

 -ַאפ ייז ןופ עלעיפ ייב ןענייז ּפָאק ןופ לייט ןעטשרעדָאפ םעד ןיא

 -לעװו ןיא ,ערעגנעל א רֶאֹּפ ןייא .ךעלדנערעה רָאַּפ ייווצ ןַאר

 רעד ןופ טייז רעטכער רעד ןופ .ןעגיוא יד ךיז ןעניפעג סע רעּכ

 ןיא גנונעפע ןא ןַארַאפ ןיא ,ּפָאק ןופ טייוו טינ ,שינעפעשאב

 ןעכלעוו ןיא ,םיור ןעכילנהע-קאז אזא טערליב רע ואוו ,"לעטנַאמ,

 ןוא םירעדעג יד ואוו ןוא ןענַאגרָא-סגנומעטָא יד ךיז ןעניפענ סע

 רעייז ןיא .רעּפרעק ןופ לאפבא םעד סיוא ןענידעל ןערעינ יד

 ךילנהע ןעדָאּפָארעטסַאג עטסיימ יד ןענייז םזינַאנרָא ןעכילרעניא

 ןוא ןעגָאמ םוצ דנולש ַא טהענ ?יומ ןופ .ןעכנַארבילעמאל יד וצ

 יד ייב יו רהעפעגנוא ,עקשיק עגנַאל ַא סױרַא טהעגנ ןעגָאמ ןופ

 "יוענ א ךיוא טָאה ץרַאה סָאד ןוא רעבעל רעד .ןעלשומ-סונעוו
 .ןעלשומ סונעוו יד ייב סָאװ ,יד וצ טייקכילנהע עס

 ןעקענש ענעדיישראפ ייב ןענייז ןענַאנרָא-סגנומעטָא יד

 טמוק ערעדנא ייב .ןעדעישראפ עּפורנ ןעדָאּפָארעטסַאנ רעד ןופ

 ערעדנַא דנערהעוו ,רעסאוו ךרוד סעצָארּפ-סגנומעטִָא רעד רָאּפ-
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 פייט יירד ראנָאז עכנַאמ ,םי ןופ ןערעסַאװ עפעיט יד ןיא ןעב

 "קע ןעבעל טרא רעייז ןופ טייהנעדעישראפ רעד בעילוצ .ףעיט

 ,םזינַאגרֶא םעד ןיא ןעטייהנעדעישראפ ןעסיוועגנ ךיוא ןעריטסיז
 -שומ ערעייז ןופ םראפ רעד ןיא ןוא רעּפרעק רעייז ןופ יוב םעד ןיא
 ןיא ערעדנַא יד וצ ענייא ךילנהע רהעז ךָאד ןענייז ייז רעבָא ,ןעל
 רעייז ןיא .ןענאגרָא ןוא ןעטּפַאשנעגייא עלאטנעמאדנופ ערעייז
 ךילנהע רהעז רַאגָאז ייז ןענייז קיטסירעטקַארַאכ רעלַאטנעמַאדנופ

 -אוועג ןעבירשאב רעהירפ ןענייז עכלעוו ,ןעכנַארבילעמַאל יד וצ
 .םיבורק עטנהָאנ ץנאג ןענייז ייז עכלעוו טימ ןוא ןער

 .סענש קלעה ַא ןופ גנולקיווטנע יד --- .58 גנונכייצ
 ַָאירבמע ןַא ,ב ;טגעל קענש רעד סָאװ ,סלוטּפַאק-רעייא יד ,א
 רענעסקַאװעגסיוא רעד ,ג ;(לעשומ רעגנוי ץנַאג ַא) לעשומ
 .ןעקור ן'פיוא לעשומ ןייז טימ ךיז טגעװַאב רע יוװ ,קענש

 ןופ טשרע רעלא וצ ךיז ןעדיישרעטנוא ןעדָאּפָארעטסַאנ יד

 טינ טהעטשאב לעשומ רעייז סָאװ ,טימרעד ןעכנארבילעמאל יד

 ןייא ןופ ךילנהעוועג רָאנ ,ךעלרעטלומ רעדא ךעלקעד ייווצ ןופ

 -ָאש-ןייא , ןעמָאנ םעד טימ טּפָא רעבירעד ייז טפור ןעמ .קיטש

 -נאג ןיא טינ רעבָא זיא ןעמָאנ רעניזָאד רעד .ןעקסולָאמ "ענגיל

 ,ןעקסולָאמ עטסיימ יד זא ,תמא זיא סע .טסאפעגוצ גיטכיר ןעצ

 -ןייא ןַא ןעבָאה ןעדָאּפָארעטסאג סאלק םעד וצ ןעגנאלאב עכלעוו

 ,לעשומ ןענילָאש-ייוװצ א טָאה ייז ןופ רענייק ןוא ,לעשומ ןעגילָאש

 ןופ טהעטשַאב לעשומ רעייז סָאװ ,ענינייא ןַארַאפ ןענייז סע רעבָא

 רעד טהעטשַאב ,לשמל ,ןעקענש-רעצנַאּפ יד ייב .ןעלייט עכילטע
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 לעשומ סוליטימ רעד יו םעדכָאנ .ןעסיירוצקעװַא םהיא רעווש

 עסיוועג ַא טרָא ןייא ףיוא םידעפ ענייז טימ טרעקנַאראפ טביילב

 -ערָאה סיורג טימ קעווא טכירק ןוא ןיילַא ךיז רע טיײרפַאב ,טייצ

 רעדעיוו ךיז טרעקנַארַאפ רע ואוו ,ץאלּפ רעדנַא ןַא ןיא עינאוו

 -לעוו ,תויח-?עשומ עכלעזַא ןַארַאפ ןענייז סע .םידעפ ענייז טימ

 ערעדנַא עלא ןיא ?עשומ סוליטימ םעד וצ ךילנהע ץנַאג ןענייז עּכ
 סָאװ ,טימרעד םהיא ןופ ךיז ןעדיישרעטנוא ייז רעבָא ,ןעטכיזניה
 ןעבָאה ייז ואוו ,טרָא ןעגיבלעזמעד ףיוא רעמיא ףיוא ןעביילב ייז

 -ןעמַאק , יר ןענייז עכלעזא .טרעקנַארַאפ לָאמ ןעטשרע םוצ ךיז
 ןופ סעגערב יד ייב ןעבעל עכלעוו ,"ןעלשומ-רעכעפ,, יד ,"ןעלשומ
 .רעסאוו-שירפ ןיא ןעבעל עכלעוו ,ערעדנַא עגינייא ןוא םי

 .קענש"ןעטרָאג ַא -- .97 ננונכייצ

 ,ןעדָאּפָארעטסַאג סַאלק םעד וצ -- .ןעדָאּפָארעטסַאג יד

 להָאצ עסיורג ץנַאנ ַא ןעגנַאלַאב ,עניסיפ-ךיוב טניימ סָאד סָאװ

 ניצנאווצ זיב טלהעצעג ןערעוו עכלעוו ,ןעקסולָאמ ןופ סעיצעּפס

 רעייז ןופ טייז-ךיוב עצנַאנ יד טמהענראפ סופ רעייז .דנעזיוט

 יר ,ןעקענש-רנַאל יד ןעגנַאלַאב סַאלק ןעניזָאד םעד וצ .,רעּפרעק

 -רלעפ עטעקַאנ יד ,ןענָאמיל-םי יד ,ןעלשומ-רעלעט יד ,ןעקענש-םי

 ינוא ןעבעל ןעקסולָאמ ענעדעישראפ עלא יד .וװ .זַא .א ןעקענש

 ןוא ןעכייט ןיא ןעבעל ערעדנַא .ןעגנוננידאב ענעדעישראפ רעט

 .ןעדנענעג עטכייפ ןיא השבי רעד ףיוא ערעדנַא דנערהעוו ,סערעזָא

 -על עלעיפ ןוא םימי יד ןופ סעגערב יד ייב ןעבעל סעיצעּפס עלעיפ
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 -ניא זיא ץלָאה סָאד זא ,ןעקרעמאב טינ ןעמ ןעק גינעווסיוא ןופ

 ,ןיילק רהעז ךעלעכעל יד ןענייז גינעווסיוא לייוו ,טרעכעלוצ גינעוו

 ןעפַאשרַאפ ןעלשומ עניזָאד יד .ןעקרעמַאב גינעוו ייז ןעק ןעמ זַא

 "יש ןיא ןוא סנעפַאה יד ןופ קרעװיץלָאה יד ןיא ןעדָאש עסיורג

 רעבא ,ייז ןעגעג ןעלטימ ענעדעישרַאפ ןעמונעגנָא ןערעוו סע .ןעפ

 .טגעיזאב טינ טנייה זיב ךָאנ ייז טָאה ןעמ

 ןיא סאוו ,ןעלשומ ערעדנַא ענעדעישראפ ןַארַאפ ןענייז סע

 ןעמיווש ,ןיילק ץנַאג ךָאנ ןענייז ייז ןעוו ,דנעגוי רעהירפ רעייז
 ןעצעזאב ,רעסערג ןערעוו ייז ןעוו רָאנ ,רעסאוו ןיא יירפ םורא ייז

 רעסיוועג א ןיא .טינ ךיז ןערהיר ןוא טרא ןייא ףיוא ךיז ייז

 -עזאב ןוא ץַאלּפ ןעטלא רעייז ייז ןעזאלראפ רעבא םורַא םייצ

 קרַאטש ַא --- .96 גנונכייצ -יטימ רעד -- .59 ננונכייצ
 יד ןופ לייט רעטרעסערגראפ ךיז טניּפש סָאװ ,לעשומ סול
 ואוו ,קסולָאמ ַא ןופ סערבַאשז ַא וצ םידעפ עקרַאטש טימ ןָא
 .ךעלערעה יד ןהעז ןעק ןעמ ן'רעטנוא ץלָאה רעדָא ןייטש
 .רעסַאוװ

 טכארבענ ןעק תויח-?עשומ עראבסע יד ןופ .םעיינ ַא ןיא ךיז ןעצ

 ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןעלשומ סוליטימ ירד ?עיּפשייב סלא ןערעוו
 -ערב םי רענַאקירעמַא יד ןופ ןעזלעפ יד ףיוא ןעסַאמ עסיורג ןיא

 רע טמיווש ןיילק ץנַאנ ךָאנ זיא ?עשומ סוליטימ רעד ןעוו .ןעג

 ךיז רע טצעזאב םעדכָאנ .רעסאוו ןיא טייצ עסיוועג ַא םורַא

 ץלא יוװ רעלענש .,ןעסקַאװ ןָא טגנאפ ןוא רעסַאװ ןופ דנורנ ן'פיוא

 ןעכלעוו טימ ,סופ רעניד ןוא רעגנַאל ַא סיוא םהיא ייב טסקאוו

 .טנעיל רע ואוו ,ץַאלּפ םעד ןופ קיטש טכער ַא ןעכיירגרעד ןעק רע

 יַאב רע עכלעוו ,םידעפ סופ ן'טימ ןעניּפש ןא ןַאד טגנאפ רע

 .ןעכיירגרעד ןעק רע סאוו ,דנַאטשנעגענ זיא סע ןעכלעוו וצ טפעה

 זיא ?עשומ סוליטימ רעד ןעוו ןוא קרַאטש רהעז ןענייז םידעפ יד

 ץנַאג זיא ,ןעזלעפ ַא וצ םידעפ עכלעזא עכילטע טימ טפעהַאב
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 ירכ ,ךָאל-עזלעפ םעד ןופ גנונעפע רעלָאמש רעד ןופ יירפ סיורא

 .זיײּפש ןעגנַאפ וצ

 "ומ ָארערעט םעד טימ רָאפ טמוק עבלעז סָאד רהעפעגנוא

 לעשומ אדערעט רעד .ץלָאה ןיא ןייא ךיז טבָארג רעכלעוו ,לעש

 יירפ םורא טמיווש רע ,רערעדנַאװ ַא ןערהָאי עגנוי ענייז ןיא זיא
 רָאנ ךָאנ ןאד זיא רע .ןעבעל ןעיירפ ַא טרהיפ ןוא רעסאוו ןיא
 "יילק ךָאנ רעבא .לעּפעק-עקליּפש א יו רעסערג טינ ,לעציּפ א
 ךיז טצעזאב ןוא ןעבעל רעדנַאװ ןייז קעווא רע טפראוו טייהרענ
 רעדָא קעד םעד ןיא רעדָא ןעפַאה ַא ןופ טערב רעדָא ןעקלַאכ ַא ןיא
 טימ טקערדאב טינ זיא עכלעוו ,ףיִש ענרעצלָאה א ןופ ןעטייז יד
 רע טגנאפ ,טרא ןַא ףיוא טצעזאב ךיז טָאה רע יװ ךיילג .לָאטש

7 
 סי

 .ןעלשומ רערעיוב יד -- .24 ננונכייצ

 .גנוניואוו ערעכיז ַא ןעכַאמ וצ ךיז ואוו ,?ענוט א ןערעיוב וצ ןָא

 -ניירא ןיוש ךיז טָאה רע ןעוו גיהור ןעציז טינ רעבָא טביילב רע

 .רעטייוו ץלַא טרעיוב רע רָאנ ,ץלָאה ןיא ףעיט טכער טרעיובעג

 יירד זיב ייווצ ןופ ?ענוט א סיוא טרעיוב רע זא ,טפָא טפערט סע

 ןיא ךיז טניפעג רעּפרעק ןייז ואוו ,ךָאל םעד ןופ .גנעל יד סופ

 -ןלַאה םעניד ןעגנַאל ןייז סיורא רע טקעטש ,טייהרעכיז רעלופ

 עכילטע ןַא ,טפָא ךיז טפערט סע  .זייּפש ןעגנַאפ וצ ידכ ,רהער

 ץלָאה קיטש ןייא ןיא ןָא ןעכירק תויח-לעשומ עכלעזַא טרעדנוה

 .ןעמַאזוצ טכערב ץלָאה סָאד זַא ,ךרוד יוזא סע ןערעכעל ייז ןוא
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 -רַאנעדעישראפ יד ןופ ןערעו וצ טרהעצראפ יװ ,גנוטכינראפ

 ןענייז ,סעילַאװכ ןופ ןערעוו ןעגָאלשוצ ,ןעשינעפעשאב-םי עגיט

 -ָאד םעד בעילוצ .עניילק רהעז גנולקיווטנע ןופ ןעסנַאש ערעייז

 "יורג גיזעיר ןיא רעייא ערעייז סרעטסיוא יד ןענעל דנורג ןעניז

 סיוא טנעל רעטסיוא ןייא זַא ,טצאשעג טרעו סע .ןעלהָאצ עס

 "עיר אזא ןופ .רעייא ןָאילימ 40 זיב ןאילימ 2 ןופ ןאזעס א ןיא

 -קיווטנע וצ ךיז סנַאש א עגינייא ןיוש ןעבָאה ?הָאצ רעסיורג גיז

 רעדייא רהֶאי 8 זיב 4 ןופ טמהענ סע .ןעסקאוואוצסיוא ןוא ןעל

 .ןעסע םוצ טוג ןייז ןעלָאז ייז זַא ,ףייר ןערעוו סרעטסיוא יד

 ןופ סעיצעּפס ענעדעישראפ הייר עצנַאג ַא ןַארַאפ ןענייז סע

 "יוא ?רעּפ יד ןענייז עטנאסערעטניא סרעדנוזאב יד ,סרעטסיוא

 .לרעּפ ןענופעג טפא ןערעו סרעטסיוא עניזָאד יד ןיא .סרעטס

 -רנרעק ןופ ןעפאשענ טרעוו ?רעּפ רעד זא ,ןעמונעגנָא טרעוו סע

 -ַאפ עכלעוו ,ןעפָאטש עטרַאה ךעלקיטש ערעדנַא רעדא דמַאז ךעל

 ענייז ןוא רעטסיוא םעד ןופ ?ל?עטנַאמ , םעד ןעשיווצ ןיירא ןעל

 ןופ טיוה-לעטנַאמ יד קרַאטש רהעז ןעבייר ךעלדנרעק יד .ןעלָאש

 טפַאז ַאזַא ךיז ןופ ןעבענוצסיורא ןָא טגנַאפ רע ןוא רעטסיוא םעדי

 רעכלעוו ןוא טרעוװילגרַאפ טרעוו סָאװ ,רילָאק ןעגידלרעּפ ַא ןופ

 עלַא ןופ םהיא טקעדַאב ןוא ?עדנרעק ןעדמערפ םעד םורא ךיז טנעל

 סאוו ,טפאז םעד ןופ ּפֶא טגנעה לרעּפ םעד ןֹופ ץנאלג רעד .ןעטייז

 .סיוראש ךיז ןופ טיג רעטסיוא ןופ ?לעטנַאמ , רעד

 עכלעוו ,ןעלשומ-סונעוו ןעטרַא עכלעזַא ןַארַאפ ןענייז סע
 -נייא ךיז טייקגיהעפ רעייז ךרוד רערעכיז ןעבעל רעייז ךיז ןעכַאמ

 טָאה ,לעיּפשייב םוצ ,לעשומ קָאריּפ רעד .ןעזלעפ ןיא ןעבָארגוצ

 ןוא ןעזייא:ביר ַא יו ךעלדנהייצ טימ לופ ןענייז עכלעוו ןעלָאש

 עטרַאה יד ןיא רעכעל סיוא רע טבייר ענייז ןעלָאש עניזָאד יד טימ

 ,ןייא ךיז טבָארג רע .גנונהָאװ ןייז ךיז טכַאמ רע ואוו ,ןעזלעפ

 -ערג טרעוו רעּפרעק ןייז ןעוו ןוא ,גנוי ןוא ןיילק ךָאנ זיא רע ןעוו

 -העוו ,ןעזלעפ םעד ןיא גינעווניא ךָאל סָאד רע טרעסערגראפ ,רעס

 טָאה ךָאל סָאד סָאװ גנונעפע עניילק יד טביילב ןעביוא ןופ דנער

 ןעסקאוועגסיוא ןעצנאג ןיא זיא רע ןעו .טאהעג גנאפנָא ןיא

 -רעיובעגסיוא םעד ןיא ןעסָאלשעגנייא רעּפרעק ןייז ךיז טניפעג

 ,רענעגנאפעג א יװ ןעטראד טציז רע ןוא ןעזלעפ ןופ ךָאל ןעט

 -רהער עגנַאל ןייז זיולב .טלעוו רערעסיוא רעד ןופ ןעסָאלשעגּפָא
 טהעג ,ליומ סלא דנע םייב גנונעפע ןַא טָאה סָאװ ,זלַאה עגימרעפ
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 ּפֶא ןעטרָאד ןעבעל ןוא ,זייּפש נונעג ןַארַאפ זיא סע וואו ,ץַאלּפ

 .ייז טזָאל ןעמ ןעוו ,ןערהָאי ערעייז

 טייז רעקניל רעד ףיוא ןעניל וצ עבט יד טָאה רעטסיוא רעד

 רעפעיט ?עיפ רעבירעד טהעוו רענייז ?רעטלומ רעקניל רעד ןוא

 םעד ןעבָאה רעטסיוא םעד ןופ ךעלכלָאש יד .רעטכער רעד ּיװ

 רעד ןעו .לעקעד ַא טימ ?ערעטלומ רעפעיט א יװ ןהעזסיוא

 -סיוא ךיז טָאה רע סאוו ,טרָא םעד ןיא קעווא ךיז טגעל רעטסיוא

 ,פערעטלומ רעקניל ןייז םורא טייצ רעצרוק א ןיא טרעוו ,ןעבילקעג

 זיא סע רעכלעוו וצ רעדא ןייטש א וצ ןעסקאוועגנָא ,רעפעיט רעד

 .טימ ּפָא טינ םהיא טסייר ןעמ ןעוו ןוא ,קסולָאמ ַא ןופ ?ערעטלומ

 רעקניל רעד ןעכלעוו ןופ רעטסיַא ןַא -- .58 גנונכייצ
 .ליומ ,מ :;ץרַאה סָאד ,ה .ןעמונעגּפָארַא זיא לעקעד-לעשומ

 ןייז ןופ טייצ רעצנאנ רעד ראפ ןענעיל יוזא רע טביילב טלאוועג

 .ץנעטסיזקע

 ןעכלעוו טימ ,לעקסומ-היצ ןייא זיולב טָאה רעטסיוא רעד

 רע ,טינ רָאג רע טָאה סופ ןייק .ךעלרעטלומ ענייז טכַאמרַאפ רע

 ןוא טרא ןַא ףיוא לָאמ עלא טנעיל רע ?ייוו ,ניטיונ טינ סע טָאה

 .לעשומ-סונעוו רעד בורק ןייז יו םורא טינ טכירק

 ערעכַאפנייא לעיפ א זיא סרעטסיוא יד ןופ גנולקיווטנע יד

 סגנורעּפכורפ ענייז טָאה רעטסיוא רעד .ןעלשומ-סונעוו יד ןופ יװ

 טקעריד רע טגעל ךעלעייא ענייז ,לעשומ-היצ ןייז ןיא ןענַאגרָא

 ןיא ןענייז ייז יוװ יוזא ןוא .ךיז ןעלקיווטנע ייז ואוו ,רעסאוו ןיא

 ןופ ןערהאפעג ענעדעישראפ ןעפראוורעטנוא ןעדנעטשמוא עכלעזא
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 יד סיורא רדסכ ןעקיש ןערטנעצ-ןעוורענ עניזָאד יד .ןענַאגרָא
 -עט יד ןפוא ַאזַא ףיוא ןערילוגער ןוא ןענַאגרָא יד וצ ןעסלוּפמיא

 יד .ןעסיורד ןופ עקירדנייא ףיוא ןעמהענ ןוא רעּפרעק ןופ טייקגיט
 -סגנוּפַאט ןייז ךרוד ?עשומ םעד וצ ןעמוק ןעסיורד ןופ עקירדנייא
 םהיא ייב ןענייז םישוח ערעדנַא יד לייוו ,(שושמה שוח) להיפעג

 .ןעצנאג ןיא םהיא ןעלהעפ ייז רעדא טלעקיווטנע ךַאװש רהעז

 שירפ ןיא ןעבעל עכלעוו ,ןעלשומ-סונעוו יד ןופ גנורעּפכורפ יד

 יד .ןפוא ןעטנַאסערעטניא ןַא רהעז ףיוא רָאפ טמוק ,רעסַאװ

 ןייז ןיא ?לעשומ-סונעוו םייב ךיז ןעניפעג ןענַאנרָא סגנורעּפכורפ

 רע טלַאהַאב ,ךעלעייא ענייז סיוא טנעל ?עשומ רעד ןעוו .סופ

 גידנעייז ןוא ,ערבאשז ןייז ןופ עטאלּפ רערעסיוא רעד ןיא ייז

 רעייז ןופ עפוטש עטשרע יד ךרוד ייז ןעכאמ ,טצישעג טוג ןעטרָאד

 -ייז עכלעוו ,ןעקסולָאמ עקניצניילק ךיז ןעדליב סע .גנולקיווטנע
 ןענייז סָאװ ךעלרעטלומ עקניניילק ייווצ ןיא ןעסָאלשעגנייא ןענ

 עפוטש עניזָאד יד ןעו .ךעלעדנהייצ טימ טקעדאב ןעביוא ןופ

 טפעהַאב ןעלשומ עגנוי יד ןערעוו ,טכייררע זיא גנולקיווטנע ןופ

 ןעדנעמיוושייבראפ א ןופ סערבַאשז רעדא ןערעדעפ-סולפ יד וצ

 ןייא לעשומ רעגנוי רעד ךיז טסערפ טייצ רעצרוק א ןיא .שיפ

 -הַאנ ןייז םהיא ןופ טהיצ רע ןוא שיפ םעד ןופ רעּפרעק םעד ןיא

 "יפעג .רעּפרעק ןעדמערפ א ןופ טיזַארַאּפ ַא סלַא טבעל רע ,גנור

 רעד טכַאמ ,שיפ ןופ רעּפרעק םעד ןיא ןעכָאװ ענינייא ךיז נידנענ

 טמוקַאב רע ןיב ,ןעגנורעדנע הייר עצנַאנ א ךרוד ?עשומ רעגנוי

 ךרוד ךיז רע טכערב ןַאד .לעשומ-סונעוו ַא ןּופ ןהעזסיוא סָאד

 טלַאפ ןוא רעּפרעק ןייז טזָאלראפ ,שיפ ןופ טיוה יד ךרוד געװ ַא

 ַא ןערהיפ וצ ןָא טגנַאפ סע ואוו ,רעסַאװ ןופ טנורג ן'פיוא פארא

 -לע ענייז ןופ טינש םעד ףיוא ןעבעל ןעיירפ ,ןענידנעטשטסבלעז

 .ןערעמ

 רערַאבסע ןוא רעטיירּפשראפ קרַאטש ַא -- .סרעטסיוא יד

 ןענייז ןײמעגלַא ןיא .רעטסיוא רעד זיא קסולָאמ רענילָאש ייווצ

 -סונעוו יד וצ ךילנהע םזינאגרָא ןעכילרעניא רעייז ןיא סרעטסיוא יד

 -על טרַא רעייז ןיא ייז ןופ ךיז ןעדיישרעטנוא ייז רעבָא ,ןעלשומ

 יד ןענייז דנעגוי רעהירפ רעייז ןיא .יובעג רעייז ןיא ןוא ןעב

 עכלעוו ,ןעשינעפעשאב עכילגעוואב עטפַאהבעל ץנאג סרעטסיוא

 -עזאב רעטלע רעבָא ןערעוו ייז ןעוו ,רעסאוו ןיא םורַא ןעמיווש

 ןעליטש ַא ןיא ,רעסַאװ םענייר א ןופ טנורג ן'פיוא ךיז ייז ןעצ
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 ףיוא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ךעלערעה עכילגעוואב יד ןופ ןעפאשעג

 ןיא טרהעקעגניירַא ןערעוו ןוא ?עשומ-סונעוו םעד ןופ ןעּפיל יד

 זיא לעשומ-סונעוו םעד ןופ ?יומ סָאד .ןעגנולשראפ ןוא ?יומ ןייז

 ןענָאמ ן'טימ ליומ ןייז טרניברַאפ סָאװ ,דנולש רעד ןוא ןיילק

 ןוא רעסיורג ץנאג א זיא רענייז ןענָאמ רעד רעבָא ,רעצרוק א זיא

 ,עקשיק םירעדעג עגנַאל ַא ךיז טהיצ דנע ןעטשרעטניה ןייז ןופ

 -ַאגרָא עכילרעניא ערעדנַא יד ןעשיווצ ךרוד ךיז טהערד עכלעוו

 "נוד עסיורג ַא ךיז טניפעג ןענָאמ םעד רעביא .רעּפרעק ןופ ןענ

 סָאװ ,טייקניסילפ ַא סיוא ךיז טלייט סע ןעכלעוו ןופ ,רעבעל עלעק

 ,ויּפש יד ןעיידרַאפ םהיא טפלעה ןוא ןענָאמ ןיא ןיירַא טמוק

 -לעוו ךרוד ,עקשיק םירעדעג ןיא ןענָאמ ןופ םעדכָאנ טהעג עכלעוו

 טלייטראפ ןוא ןעגנױזעגסױרַא ןערעוו ןעפָאטש עטפַאהרַאנ יד רעכ

 .רעּפרעק ןיא

 םעד ןערהיפוצּפא ןענַאגרָא יד) טַארַאּפַא-סגנורהיפּפָא רעד

 ןעבָאה עכלעוו ,ןערעינ ייווצ ןופ טהעטשַאב ,(רעּפרעק ןופ לַאפבָא
 רערעייז דנע ןייא סָאװ ,ךעלרהער ענעגיובעגסיוא ןופ םרָאּפ יד

 ןוא ךיז טניפעג לעטײב-ץרַאה סָאד ואוו ,םיור םעד ןיא ןײרַא טהעג

 -רעק ןופ גנונעפע רעטניה רעד וצ סױרַא טהעג דנע רעטייווצ רעייז

 "וצסיורא גיטעט רדסכ ןענייז ןערעינ יד ןופ ךעלטנעוו יד .רעּפ

 .רעּפרעק ןופ ןעפָאטש לאפבא יד ןעסיוטש

 ,טייז-ןעקור רעד ןיא ךיז טניפעג לעשומ םעד ןופ ץרַאה סָאד
 -עמַאק-רָאפ ייווצ ןופ טהעטשאב סע ןוא ,םיור ןערעדנוזאב א ןיא

 סָאד סָאװ טולב סָאד .רעמַאק ןעטסגינעווניא ןייא ןופ ןוא ןער

 ץרַאה ןופ .טייקגיסילפ עכילסייוו-ךלימ אזא זיא טלייטראפ ץרַאה

 -ַאנרֶא ענעדעישראפ יד וצ ןעירעטרַא ךרוד טולב סָאד טרילוקריצ

 טגיניירעג טולב סָאד טרעוו סערבַאשז יד גידנעהענכרוד ןוא ןענ

 קירוצ םוא ךיז טרהעק ,ייז ןופ ףָאטש-רעיוז גידנעמהענטימ ,ןוא

 -סגינעווניא םוצ טרָאד ןופ ,ןעצרַאה םעד ןופ ןערעמַאקרָאפ יד ןיא

 .א ןעירעטרא יד ןיא רעדיוו יז טרילוקריצ טרָאד ןופ ,רעמַאק ןעט

 .וו .זַא

 ןופ טהעטשַאב ?עשומ-סונעוו םעד ןופ םעטסיס-ןעוורענ רעד

 רֶאּפ ןייא --- .ןערטנעצ ןעוורענ רעדָא ךעלּפינקדןעוװרענ רָאּפ יירד

 םעד רעטנוא רָאּפ ןייא ןוא סופ ן'רעביא רַאּפ ןייא ,?יומ ן'רעביא

 -נובראפ ןענייז ךעלּפינק-ןעװרענ יד .?וקסומ-היצ ןעטסרעטניה

 ענערעישראפ יד וצ ךיז ןעהיצ עכלעוו ,םירעפ-ןעוורענ ךרוד ןעד
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 ךעלקעד יד .ןעפָא ךעלקעד יד טלַאה יז ןוא ענישזורּפ ַא יו טקריוו

 -לעוו ,ןעלעקסומ-היצ ייווצ טימ טנינייאראפ ךיוא רעבָא ןענייז

 טימ ,לעשומ-סונעוו םעד ןופ ןעטייז ייווצ יד ןופ סױרַא ןעהעג עכ

 .רהַאפעג ַא טלהיפרעד רע ןעוו ,ךעלקעד יד טסילשראפ רע עכלעוו

 ןוא ןעלוקסומ-היצ יד ּפִֶא רע טזָאל רעבירָאפ זיא רהאפעג יד ןעוו

 ענישזורּפ םעד ןופ קורד םעד ךרוד רעדיוו ךיז ןענעפע ךעלקעד יד

 ןייז סיורא רעדיו ןַאד טקעטש לעשומ-סונעו רעד .עלעשיק

 םַאזננַאל ךיז טעזיױוּפ ןוא ךעלקעד יד ןופ גנונעפע יד ךרוד סופ

 ,רעסַאװ םעד ןופ דמַאז רעדָא עטָאלב רעד ןיא געוװ ןייז רעטייוו

 .ךיז טניפעג רע ואוו

 ןערעה ןעלעקסומ-היצ ענייז ןוא טברַאטש קסולָאמ רעד ןעוו
 -נַא יד ןופ ענייא ךעלקעד יד ּפָא ןעלַאפ ,ןערינָאיצקנופ וצ ףיוא

 -ַאו ןופ טנורג ן'פיוא זייווגיצנייא ייז ןעמ טניפעג ױזַא ןוא ערעד

 .גערב םייב רעדָא רעס

 גידנעטשאב טמָארטש ךעלקעד יד ןופ גנונעפע יד ךרוד

 יד ןופ גנונעוואב רעד בעילוצ ,סױרַא ןוא ןיירא רעסַאװ סָאד

 -סונעוו םעד ןופ סערבאשז יד ףיוא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ךעלערעה

 סאוו רעסאוו םעד ןיא בראפ סאווטע ןיירא טוט ןעמ ןעוו ,?עשומ

 ןאד ןעמ ןעק ,ךעלקעד יד ןופ גנונעפע רעד ןיא ןיירא טמָארטש
 ךרוד טסילפ סע יוװ רעסאוו םעד ןופ סרוק םעד ןעריּפשכָאנ טכייל

 ןיירא טהעג רעסאוו סָאד .לעשומ-סונעוו םעד ןופ רעּפרעק םעד

 .דנענעגיּפָאק רעד וצ טסילפ ןוא סופ ןוא ?לעטנַאמ , םעד ןעשיווצ

 -ָארטש-ןעטייז עניילק ּפֶא םָארטש-טּפיױה ןופ ךיז ןעלייט ייברעד
 -בַאשז יד ןופ ןעגנונפע עניילק יד ןיא ןיירַא ןעהעג עכלעוו ,ןעמ

 ערעי ןיא ךעלערהער עניילק ךרוד טרהיפעגנ ןערעוו ייז ואוו ,סער

 טניפעג סָאװ ,לַאנַאק ןעסיורג א וצ וצ ןעמוק ייז זיב ערבַאשז

 סָאד טהעג ןעטרָאד ןופ ןוא ,סערבַאשז יד ןופ סיזַאב םעד ןיא ךיז

 רעד טרעוו סעצארּפ ןעגיזָאד םעד ןיא .ןעסיוא ךָאנ קירוצ רעסַאװ

 -נייא ,רעסַאװ ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,טפול רעד ןופ ,ףָאטש-רעיוז

 -בַאשז יד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ךעלרעדָא-טולב יד ןופ ןעניוזעג

 -רעיוז ןעניטיונ םעד טימ לעשומ-סונעוו םעד טגראזאב ןוא סער

 רעגיבלעזרעד ןיא .ץנעטסיזקע ןייז ראפ ףראד רע סָאװ ,ףָאטש

 ןַא ךיז טימס םארטש-רעסאוו רעגידנעטשאב רעד טגניירב טייצ

 -ָאטש עשינאגרא ןופ ךעלקיטש ןוא ןעמזינַאנרָא עניילק ןופ ?הָאצנא
 טרעוו סָאװ ,םָארטש םעד ןיא ןעגיױצעגניײרַא ןערעוו עכלעוו ,ןעפ
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 ,"ןָאפיס , ןעפֹורעגנָא טרעוו רהערדלעּפָאד רעניזָאד רעד .ןעהיצ

 ךרוד .ןענַאגרָא-סגנומעטָא רַאּפ קסולָאמ םעד טניד רע ןוא

 םעד ךרוד ןוא ןיירא רעסאוו סָאד טהעג ןאפיס ןופ גנונעפע ןייא

 ,סױרַא ןעטייווצ

 עכלעוו ,גנוביירשַאב יד -- .(םעלק) לעשומ-סונעוו רעד
 זיא ןעלשומ עגידלעקעד-ייווצ יד ןעגעוו ןרָאװעג ןעבעגעג ָאד זיא
 זיא רעכלעוו ,לעשומ-סונעו םעד וצ טסאּפעגוצ ןײמעגלַא ןיא
 טרעוו ןוא אקירעמא ןופ ןערעסאוו יד ןיא טיירּפשראפ קראטש

 4 קל, = ּׁש :

 8 : ' נ

 רעד .קסולַאמ לעקעד ַא ןופ עימָאטַאנַא יד-- .99 גנונכייצ
 .ןעמונעגּפָארַא זיא עלָאּפ-לעטנַאמ רעקניל ןוא לעקעד רעקניל
 יוו גנוטכיר יד ןעגייצ ןעלייפ יד .ןענָאפיס-סגנומעטָא יד ,סס
 ;לעשומ ןופ סיורַא טהעג ןוא ןיא ןיירַא טהעג רעסַאװ סָאד
 יד טסעפ טלַאה קסולַאמ רעד עכלעוו טימ ,ןלעקסומ-היצ יד ,צצ
 ;ץרַאה סָאד ,ה :סערבַאשז יד ,ז ,.לעשומ ןייז ןופ ךעלקעד
 סָאד ,ר ;סופ רעד ,םפ ; (ןעּפיל) ןעּפלַאּפ יד ,ּפ ;ליומ סָאד ,מ
 .גערב לעטנַאמ רעד ,ב ; (גנונעפע ביילרעטניה יד) םוטקער

 י

 סָאר .גנורעקלעפאב רענאקירעמא רעד ןופ ןעסעגעגנ לעיפ רהעז

 רעניימעגלא רעד וצ ןערעוו ןעבעגענוצ זיולב ףראד סאוו עגניצנייא

 ןענייז לעשומ-סונעוו םעד ןופ ךעלקעד יד סָאד ,זיא גנוביירשאב

 .לעטנַאמ ןייז ױזַא ךיוא זיא אליממ ןוא טמירקעגסיוא לעסיב א

 ןערוּפש ןעניפעג וצ רעווש ץנַאנ זיא לעשומ סונעוו םעד ייב

 זיא סע עכלעוו ןעניפעג טינ ךיוא םהיא ייב ןעק ןעמ .ּפאק א ןופ

 טינ זיא ל?יומ ןייז ןיא ..דנעגעגיּפָאק רעד ןיא ןענַאגרָא סלהיפעג

 .ןעייק םוצ ןענַאגרָא עטמיטשַאב זיא סע עכלעוו ןעקרעמאב וצ

 -נאל עכלעזא ךרוד ?יומ ןייז ןיא טכארבעגניירא טרעוו זייּפש סָאד

 -ייז ףיוא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ךעלערעה-שיילפ עכילגעוואב עג

 ",ןעּפלַאּפ , טפור ןעמ עכלעוו ,ןעּפיל עגיקע-יירד עסיורג ענ

 רנעגעג רעד ןיא ,לעשומ םעד ןופ ךעלקעד ייווצ יד ןעשיווצ

 עכלעוו ,עלעשיק עגידנרָאה ַאזַא ךיז טניפעג ,עקסעיװַאז רעד ןופ
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 -ילעמַאל , ןעמָאנ םעד טימ ךיז ןעפור ייז .סערעזָא ןוא ןעכייט

 '-נַארב) ןענַאגרָא-סמעטָא ערעייז סָאװ ,םעד בעילוצ ,"ןעכנַארב

 ,סערבַאשז (אלעמַאל) עכילנהע-רעטעלב ןופ םרָאפ יד ןעבָאה (סעכ

 עכלעוו ןוא ,ךעלערעה עכילגעוואב טימ טקעדאב ןענייז עכלעוו
 -רעק טייז רעדעי ןופ (ענייא זיולב לָאמ ַא) ייווצ וצ ךיז ןעניפענ
 ,טימרעד ןעקסולָאמ ערעדנַא יד ןופ סיוא ךיז ןענעכייצ ייז .רעּפ

 רעייז ןוא ּפָאק ןעטרימרָאפ ןעטמיטשַאב ןייק טינ ןעבָאה ייז סָאװ

 ייווצ ןופ טהעטשַאב סָאװ ,לעשומ ַא ךרוד טצישעג זיא רעּפרעק

 טגינייארַאפ ןענייז עכלעוו ,ךעלרעטלומ רעדָא ךעלקעד ,ןעלָאש
 ,יזא ?לעשומ םעד ןיא טנעיל קסולָאמ רעד .עקסעיװַאז א טימ

 ךעלרעטלומ יד ןוא ןעקור ןייז רעביא סיוא טמוק עקסעיװַאז יד זַא

 -כער א ,אזלא ,זיא לעשומ ןייא .ןעטייז ענייז ןופ ךעלקעד רעדָא
 ןופ םענייא טניפעג ןעמ ןעוו .רעקניל ַא רעטייווצ רעד ןוא רעט

 םעד ןופ לײט-טּפיוה רעד יװ ,ןעמ טקרעמאב ךעלקעד ייווצ יד

 ןעטשרעביוא םעד ןעצנאג ןיא טעמכ טמהענרַאפ רעּפרעק קסולָאמ

 םעד ןיא דנערהעוו ,זיא עקסעיװַאז יד ואוו ,לעשומ םעד ןופ ?ייט

 -קַאה רעד טקעטשעגסיורַא זיולב זיא לעשומ ןופ ?ייט ןעטשרעטנוא

 ךרוד טכירק רע ןעכלעוו טימ ,קסולָאמ םעד ןופ סופ רעכילנהע

 טייז רעדעי ןופ .טבעל רע רעכלעוו ןיא ,עטָאלב ןוא דמאז יד

 סָאװ ,טיוה קיטש א סױרַא טסקַאװ קסולָאמ ןופ ןעקור םעד ןופ

 טקעדַאב ןוא רעּפרעק ןייז ןופ גנעל רעצנַאג רעד רעביא ךיז טהיצ

 ןַא יװ ,לעשומ םעד ןופ לעקעד ןעדעי ןופ טייז עטסנינעווניא יד

 "לעטנַאמ , רעד ןעּפורעגנָא טרעוו טיוה עגיזָאד יד .קַאלשרעטנוא

 -נַאמ , ןעגיזָאד םעד ןופ "סעלָאּפ , ייווצ יד ןעשיווצ ,קסולָאמ ןופ

 עכילנהע-רעטעלב יד ,קסולָאמ ןופ סופ רעד ךיז טניפעג "?עט

 ןעטייז עדייב ןופ ןעננעה עכלעוו ,(ןענַאגרָא-סגנומעטָא) סערבַאשז

 ערעדנַא ענייא ןוא ,"לעטנַאמ , ןוא סופ ןייז ןעשיווצ קסולָאמ ןופ

 ,לעטנַאמ ,לעשומ ןייז טימ קסולָאמ ןעצנַאג םעד ןעק ןעמ .ןענַאגרָא

 ןופ ךעלקעד ייווצ יִד .ךוב א וצ ןעכיילגרַאפ סופ ןוא סערבַאשז
 ןענייז "לעטנַאמ , ןופ סעלָאּפ ייווצ יד ,ןעלווָאט יד ןענייז ?עשומ

 ייווצ עטצעל יד ןוא רעטעלב ייווצ עטשרע יד ,רעטעלב-רעדָאפ יד

 .סופ רעד ןענייז רעטעלב עגירביא יד ןוא ,סערבַאשז יד ןענייז

 -וק ןעקסולָאמ עגידלעקעדיייווצ יד ןופ סעיצעּפס עכנַאמ ייב

 ןוא ןעמַאזוצ ?עטנַאמ ןייז ןופ ןעגערב עטשרעטניה יד ךיז ןעמ

 -סיוא ןוא ןעהיצנייא ךיז ןעק רעכלעוו ,רהער-לעּפָאד ַא ןעדליב



 .לעטיּפַאק רעטנהעצ

 -ַאּפעס ןוא ןעדָאּפַארעטסַאג ,ןעכנַארבילעמַאל :ןעקסולָאמ ןעסַאלק וורד

 -- .ןעלשומ אדערעט -- .סרעטסיוא -- .ןעלשומ-סונעוו --- .ןעדָאּפָאל

 .שיפיטניט -- .ןעקענש -- .ןעלשומיסוליטימ

 .ןעקסולָאמ יד
 -עטש ןעקסולָאמ יד -- .ןעקסולָאמ יד ןופ גננולייטנייא יד

 -רַאפ ןופ ןעישנעפעשַאב ןופ עּפורג עסיורג א רָאפ ךיז טימ ןעל
 -רנורג ַא עלא ןעבָאה ייז רעבא סיורג ןוא ןהעזסיוא םענעדעיש

 עכלעוו ,ןעטפַאשנענייא עלַאטנעמַאדנופ עכיילג ןוא טייקכילנהע

 ןיא ןעדעישראפ יו ,טפַאש'הבורק עטנהָאנ רעייז רָאלק ןענייצ
 -וצ וצ ךיז ןעגנואווצעג גידנעייז .ןייז טינ ןעלָאז ייז ןהעזסיוא
 ייב ךיז ןעבָאה ןעבעל ןופ ןעגנוגנידאב ענעדעישראפ וצ ןעסַאּפ
 רעייז ןיא ןעגנורעדנע ענעדעישראפ טעדליבעגסיוא ןעקסולָאמ יד

 ןעטייקכילנהע עלאטנעמאדנופ יד רעבא ,םזינַאגרָא ןוא רעּפרעק

 ןוא עכייוו ַא טיוה יד זיא ןעקסולָאמ עלא ייב .ןעבילבעג ןענייז

 "רע עסַאנ ןיא ןעבעל וצ רעבירעד ךיז ןעגיטיונ ייז ,ענימיילש א
 ןוא ןעקעדאב לָאז סאוו ,לָאש א רעמיא טעמכ ןעפראד ןוא רעט
 -רַאפ יד ייב םזינאנרֶא רעכילרעניא רעד .רעּפרעק רעייז ןעציש
 ןעמ ןוא ,טייקנימרעפנייא עסיוועג ַא טָאה ןעקסולָאמ ענערעיש
 "וצ ןייז ןעלָאז עכלעוו ,םיללכ עטמיטשַאב הייר ַא ןעבעגנָא ןעק
 רעד .ןעקסולָאמ יד ןופ ןעטרַא עטסנעדיישראפ יד וצ טסאּפעג

 ןיא טעדליבעגסיוא זיא ןעקסולָאמ ענעדעישראפ יד ןופ רעּפרעק

 ןענעיד ןענעק לָאז רעּפרעק רעצנַאג רעד ידכ ,(עכעלפ) חטש ןייא
 .ןעגעוואב וצ ךיז סופ ַא סלא

 יר :ןעסַאלק יירד ןיא טלייטעגנייא ןערעוו ןעקסולָאמ יד
 -ָאּפָאלַאפעס , יד ןוא "ןעדָאּפָארעטסַאנ , יד ,"ןעכנַארבילעמַאל
 .רעדנוזַאב עדעי ןערעוו ןעבירשַאב ָאד ןעלעוו עכלעוו ,"ןעד

 ןעכנַארבילעמַאל סָאלק םעד וצ -- .ןעכנַארבילעמאל יד
 יװ ,ןעקסולָאמ עגירלעקעדזייווצ רעדָא ענילָאשיײיװצ יד ןעגנַאלַאּב

 -ומ ערעדנַא ןוא סרעטסיוא ,(שילגנע ןיא ,זמעלק) ןעלשומ-סונעוו
 ןיא רעדָא ,םי ןופ סענערב יד ייב ןעבעל עכלעוו ,תויח-לעש
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 -לעוו ,יד וצ ךילנהע ,ןערַאואוורעזער עניילק ןיא ךיז ןענידנע עכ

 ןערַאואוורעזער עניזָאד יד .לַאנַאק-גניר םעד ףיוא ךיז ןעניפעג עכ
 ןערהער יד טימ רעּפרעק ןופ טנַאװ יד ךרוד ךיז ןענינייארַאפ
 רעסיורג ַא ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,שיפ-ןרעטש םעד ןופ ךעלסיפ

 ענייז ןופ טייז רעטשרעטנוא רעד ןופ ךעלדנעבָארג יד ןיא להָאצ

 -ַאואוורעזער ןוא ןערהער ןופ םעטסיס עצנַאנ עגיזָאד סָאד .סמערָא
 -ךלַאק עדנור עגנידלעכעל יד ךרוד רעסַאװ טימ טליפעגנָא טרעוו ןער
 -ןרעטש רעד ןעוו .ןערָאװעג ןעבירשַאב ָאד זיא עכלעוו ,עטַאלּפ

 -ַאואוורעזער עניילק יד ןופ לעיפ ךיז ןעהיצ ,ןעגעוַאב ךיז ליוו שיפ

 ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,רעסַאװ סָאד ןיירַא ןעקירד ןוא ןעמַאזוצ ןער
 -ָארג יד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ךעלסיפ-ןערהער יד ןיא ,ייז

 "הער סעדעי .סמערָא יד ןופ טייז רעטשרעטנוא רעד ןופ ךעלדנעב

 -ַאו סָאד ןעוו .ל?יומ-ניוז עניילק ַא דנע ןייז ייב טָאה לעסיפ-ןער
 -הער יד ןיא טקירדעג טרעוו ןערַאואוװרעזער עניילק יד ןופ רעס
 -נעגעג םעד וצ וצ ךעלעכליימ-ניוז ערעייז ךיז ןעגיוז ,ךעלסיפ ןער
 ןופ טרעוו רעסַאװ סָאד ןעו .ןעהעטש ייז ןעכלעוו ףיוא ,דנַאטש

 ךעלסיפ-ןערהער יד ןופ ךעלעכליימ-גיוז יד ןעזָאל ,ןעניוצעגקירוצ ייז

 ךרוד .ןעגיוזעגוצ ךיז ןעבָאה ייז ןעכלעוו וצ ,דנַאטשנעגעג םעד בָא
 יד ןיא רעסַאװ ןופ ןעהיצקירוצ ןוא ןעקירדניירַא עגיד'רדסכ סָאד

 ןעהיצ ,ףיוא ךיז ןעביוה ןוא פארא ךיז ייז ןעזָאל ,ךעלסיפ-ןערהער
 טנעװַאב ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ןעמַאזוצ ךיז ןעהיצ ןוא סיוא ךיז
 .ןהעג ליוו רע רעכלעוו ןיא גנוטכיר רעד ןיא שיפ-ןרעטש רעד ךיז

 ןעלגיא םי יד ךיוא ןעבָאה גנוגעװַאב ןופ עדָאטעמ עניזָאד יד
 ךיז טגעוואב רעבָא ןרעטשדןעגנַאלש רעד סעקרעגוא-םי יד ןוא
 -סיפ-ןערהער יד .סמערָא עניד ,עגנַאל ענייז ןופ ףליה רעד טימ

 -?היפ ןיא טלעדנאווראפ ןרעטשךןעננַאלש םעד ייב ךיז ןעבָאה ךעל

 ,עיליל-םי רעד ייב טריסַאּפ ךיוא טָאה עבלעז סָאד .ךעלדנערעה
 .טייקגיהעפ-סגנוגעווַאב ןייק טינ ןיימענלַא ןיא טָאה עכלעוו

 -ןערהער ןעהייר ףניפ ךיז ןעהיצ סעקרענוא-םי עכנַאמ ייב
 רנע ןייא ןופ ,ערעדנַא יד ןופ ענייא טלײטענּפָא ךיילג ,ךעלסיפ

 טימ ךיז טנעוואב שינעפעשאב יד ןוא ,ןעטייווצ ן'זיב רעּפרעק ןופ
 סעיצעּפס ענינעי יד .ןענעיל טינ לָאז יז טייז רעכלעוו ףיוא ייז

 רעווש זיא סע ואוו ,דמַאז ןיא ןעבעל ןעכלעוו ,סעקרעגוא-םי ןופ
 -ָאלראפ ןעצנאנ ןיא ןעבָאה ,ךעלסיפ-ןערהער טימ ןענעוואב וצ ךיז
 .םירעוו-דרע יו ןעכירק ייז ןוא ךעלסיפ-ןערהער יד ןער
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 -עג ןעבירשַאב ָאד ןיא עכלעוו ,עּפורג ןעמרעדָאניכע רעד רַאֿפ

 -נע עניילק טימ ,זיא עכלעוו ,םעטסיס-סגנוגעװַאב יד זיא ,ןערָאװ

 רעגיזָאד רעד ןופ רעדעילגטימ עלַא ייב עבלעזיד טעמכ ,ןעגנורעד

 .עּפורג

 טימ שיפ-ןרעטש םעד ןופ ןענַאגרָא יד טכוזרעטנוא ןעמ ןעוו

 -ור רעד ןופ עטַאלּפ-עדנור יד זַא ,ןעמ טקרעמַאב ּפָאקסָארקימ ַא

 ,סמערָא ייווצ ןופ ?עקניוו םעד ןיא ךיז טניפעג עכלעוו ,טייז-ןעק

 ןרעטש-רעדעפ ַא ןופ גנולקיווטנע יד -- .91 גנונכייצ
 ןייז ,ב ;ןרעטש"רעדעפ רעגנוי ץנַאג ַא ,א .עילול"םי רעדָא
 -ּפָא ךיז טלעקיווטנע ןעצנַאגנוא ,1 ;גנולקיווטנע עגידרעטייוו
 -רעדעפ רעדנעמיווש-יירפ ַא ןערעוו ןוא לעגנעטש ןופ ןעלייטוצ
 רעגידנעטשלַאפ ַא ,ר ; (טרעסערגראפ קרַאטש רהעז) ןערעטש
 .ןערעטש-רעדעפ רעדנעמיווש-יירפ רעטלעקיווטנע

 -נוברַאפ זיא עטַאלּפ עניזָאד יד .ךעלעכעל עניילק טימ לופ זיא

 טייז רעטצעזעגנעגעג רעד וצ טהעג סָאװ ,לערהער ַא טימ ןעט

 -ניר סָאװ ,לַאנַאק ַא ןיא ןיירַא טהעג רעכלעוו ןוא רעּפרעק ןופ

 -ָאד םעד וצ .גניר ַא יװ ,שיפ-ןרעטש ןופ ?יומ סָאד םורַא טלעג

 -נהע-קַאז עניילק ?הָאצנָא ןַא טפעהַאב ןענייז לַאנַאק-גניר ןעניז

 וצ זיב לערהער ַא ךיז טהיצ סע עכלעוו ןופ ,ןערַאואוורעזער עכיל

 יד ןופ .םערָא ןערעי ןופ טייז רעטשרעטנוא רעד ןופ ץיּפש םעד

 -לעוו ,ןערהער-ןעטייז להָאצנא ןַא ךיז ןעהיצ ןערהער-טּפיוה עגיזָאד
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 ןוא ןעברָאטשענסיױא ןעצנַאנ ןיא ןענייז ייז ןופ סעיצעּפס ערער
 ןופ .ןעמרָאפ עטרענייטשרַאפ ןיא ןעניפעג זיולב ייז ןעק ןעמ
 ,טייצ רעגיטציא רעד זיב ןעבעל ןעבילבעג ךָאנ ןענייז עכלעוו ,יד

 טפור ןעמ יוװ ,"ןערעטש-רעדעפ , יד עטיײרּפשרַאפ רהעמ יד ןענייז

 ,קסיד ַא ןופ טהעטשַאב ןרעטש-רעדעפ םעד ןופ רעּפרעק רעד .ייז
 דנַאר םעד ןופ .ןעטַאלּפ-ךלַאק ןופ טערליבעגסיוא זיא רעכלעוו

 .(דיָאנירק) ןרעטש"רעדעפ רעדָא ,ןעולול-םי ַא -- .50 גנונכייצ

 "וצ ייז ןופ רעדעי סָאװ ,סמערָא ףניפ סױרַא ןעהעג קסיד םעד ןופ

 ייז ןעוו ,ךיז ןעמוקַאב סע ןוא ןעייווצ ןיא רעטעּפש ךיז טלייט

 -עי .סמערָא רעדָא ןעלהַארטש עניד ,עגנַאל ןהעצ ,סיוא ןעסקַאװ

 -עדָאנ עניילק טימ ןעטייז עדייב ןופ ןעסקַאװַאב זיא םערָא רעד

 טמוק ןופרעד ןוא ,רעדעפ ַא וצ ךילנהע סיוא טהעז רע ןוא ךעל

 .ןרעטש-רעדעפ ןעמָאנ רעד

 שיטסירעטקַארַאכ סרעדנוזַאב -- .םעטסיס-סגנוגעוואב יד
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 טנורנ ןופ עטָאלב רעדָא דמַאז םעד ןיא ,ןעזלעפ-םי ןופ ןעטלַאּפש

 ,ןעטַאלּפ-ךלַאק עגינייא ןופ טהעטשַאב רערהיא טעלעקס רעד .םי

 רהיא ןופ ךעלטנעוו ענישיילפ ערהיא ןיא טלייטרַאפ ןענייז עכלעוו

 ,רעּפרעק רהיא ןיא ןעטַאלּפ-ךלַאק רענינעוו לעיפ טָאה יז .רעּפרעק

 רַאפ .שיפ-ןרעטש רעד יו רענינעוו ךיוא ןוא ?לעניא-םי רעד יוװ

 ערערהעמ ןעטלָאװ ,טרהיפ עקרעגוא-םי יד סָאװ ,ןעבעל טרַא םעד
 -עטש ַא רהעמ רהיא רַאפ ןעוועג רעּפרעק רהיא ןיא ןעטַאלּפ-ךלַאק

 רעפייטש רעּפרעק רהיא טכַאמענ טלָאװ סע .ןעצונ ַא יװ גנור

 -לעזסָאד רהעפעגנוא זיא זייּפש רהיא ךילגעווַאב רענינעוו ןוא

 -םי רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ .לעניא-םי םעד ןופ סָאװ ,עב

 ןופ ץנַארק א ךיז טניפענ ?יומ רהיא םורַא סָאװ ,זיא עקרעגנוא

 קעווצ ןעכלעו טמיטשאב יונעג טינ זיא סע .ךילדנערעה-להיפ

 יצ ,ןעמעטָא וצ קעווצ םעד רַאפ רהיא ןענעיד ייז יצ ,ןענעיד ייז

 .זייּפש ןעגנַאפ וצ רעדָא ,גנוגעוַאב ןופ קעווצ םעד רַאפ

 טביורבעג סעקרענוא-םי טרָאס רעסיוועג א טרעוו אניכ ןיא

 -יסַאּפ םעד ןיא ןעגנַאפעג ןערעוו ייז .רעזעניכ יד ןופ זייּפש סלַא
 םעד רעטנוא טנאקאב ןענייז ייז ואוו ,םי ןעשיזעניכ ןוא ןעשיפ

 -עג ,ןעשַאװעג ,ןעטינשעגפיוא ןערעוו ייז ."ןעגנַאּפערט , ןעמָאנ

 -עניכ יד .טרעכיורעג ךיוא לָאמ סעכנַאמ ןוא טנעקירטעג ,טכָאק

 .עסעטַאקילעד עסיורג ַא רַאפ ייז ןעטלַאה רעז

 רעילגטימ רעטנַאסערעטניא ןַא --- .(דיִאנירק) עיליליסי יד
 סיוא טהעז יז .עיליל-םי יד זיא עּפורנ ןעמרעדָאניכע רעד ןופ

 -נעטש ַא ףיוא טסקַאװ סָאװ ,םולב ַא יו ,עצנַאלפ ַא יװ רעכינ

 -ברָאק ַא ןעמהענ לָאז ןעמ ןעוו רָאנ .היח-םי א סלַא רעדייא ,לענ

 -פיורא םהיא ןוא ,ןערָאװעג ןעבירשאב רעהירפ זיא סָאװ ,ןרעטש

 -יורג ַא ןעמוקאב םהיא ןופ ךיז טעװ ,לעגנעטש ַא ףיוא ןעקעטש

 ענייא ןיילא עקַאט זיא עכלעוו ,עיליל-םי רעד וצ טייקכילנהע עס

 .שיפ-ןרעטש יד ןופ סעיצעּפס יד ןופ

 ייז .םי ןופ ןערעסַאװ עפעיט יד ןיא ןעבעל ןעיליל-םי יד

 עכנַאמ .לעגנעטש א ךרוד םי ןופ דנורג םוצ ןעסקאווענוצ ןענייז

 ןערהָאי ערעטלע ערעייז ןיא ךיז ןעסייר ןעיליל-םי יד ןופ ןעטרָאז

 .םי ןיא םורא יירפ ןעמיווש ןוא ?עגנעטש רעייז ןופ ּפָא

 -טנע רעד ןופ עכָאּפע רעסיוועג א ןיא ןענייז ןעיליל-םי יד

 ןיא טײרּפשרַאפ קרַאטש רהעז ןעוועג טלעוו רעזנוא ןופ גנולקיוו

 "העמ .ןעבילבעג גינעוו ייז ןופ זיא טציא רעבָא ,םימי טלעוו יד
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 "םי םעד ןופ רעּפרעק םעד וצ וצ טוג ךיז טקוק ןעמ ןעוו .ליומ ןייז

 רעד .טייקגימרעפ-ןרעטש יד ךיוא םהיא ןיא ןעמ טניפעג ל?לעניא
 ,טלעקיווטנע ןוא סיורג זיא קסיד ןייז סָאװ ,רָאנ זיא דעישרעטנוא
 .טלעקיווטנע טוג טינ ןוא ץרוק ןענייז סמערָא ענייז .דנערהעוו

 עטָאלב ןיא ןעבָארגעגנייא סנעטסיימ טנעיל לעניא-םִי רעד

 ערעדנַא .סיוא טבָארג רע עכלעוו ,ןעזלעפ ןופ רעכעל ןיא רעדָא
 .ןהעזסיורַא טינ ךיז ןעלָאז ייז ידכ ,זָארג-םי טימ ךיז ןעקעדַאב
 רע .שיפ-ןרעטש רעד יו ןעבעל םענעטלַאהַאב ַא רהעמ טבעל רע

 ןעוו ןוא ,טגנַאפ רע סָאװ ,ךעל'היח-םי עניילק ענעדעישרַאפ טסע

 -ענ רע עכלעוו ןיא ,עטָאלב יד רע טגנילש גירעגנוה טונ זיא רע

 ןענייז עכלעוו ,ןעפָאטש עשינַאגרָא יד סױרַא טגיוז ןוא ,ךיז טניפ
 .ןַארַאפ ןעטָאלב רעד ןיא

 -רעק רעייז סָאװ ,ןעלניא-םי עכלעזַא ןארַאפ ךיוא ןענייז סע

 ןעמ ןוא םי ןופ דמַאז םעד ןיא ןעבעל ייז .גישטַאלּפ זיא רעּפ
 -רמַאז , ייז ןעמ טפור אקירעמַא ןיא .?ןעטַאלּפ-דמַאז , ייז טפור
 " ,סרַאלָאד

 וו 2 עי סי אס סי יי ר א"
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 ִׁש ט

 .עקרעגוא-םי ַא -- .49 גנונכייצ

 ןעמהענ לָאז ןעמ ןעוו -- .(ַאירַאמוקוק) עקרעגוא-םי יד
 םהיא ןעטלַאה דנַאה ןייא טימ ,לעניא-םי ַא ןופ רעּפרעק םעד

 ןייז ןופ ןעטימ ן'רַאפ טנַאה רערעדנַא רעד טימ ןוא ?יומ ן'רַאפ

 רעד ןופ םרָאפ יד ןעמעננָא ןַאד רע טלָאװ ,ןעהיצ םהיא ןוא ןעקור

 ."עקרעגוא-םי , ןעבענעג ןעמָאנ ַא טָאה ןעמ עכלעוו ,שינעפעשַאב-םי

 -רערָאניכע עּפורג רעד וצ ךיוא טגנַאלַאב שינעפעשַאב עגיזָאד יד |

 עטנהָאנ ץנַאג ןיא יז טהעטש םינמס ערהיא עלַא טיול ןוא ןעמ

 ןופ ןהעזסיוא סָאד טָאה יז .שיפ-ןרעטש םעד טימ טפַאש'הבורק

 יד ןיא טבעל יז .ןעמָאנ רהיא טמוק ןופרעד ןוא עקרעגוא ןַא
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 ךיז ןעגידנע עכלעוו ,סיפ ןעהייר ףניפ ןעננוטכיר ףניפ ןיא רעד
 םעד ייב יו ױזַא .טייז-עקור רעד ףיוא רעטנעצ ןופ םייוו טינ
 ןייז ןופ טעלעקס רעד ?עגיא-םי םעד ייב ךיוא זיא שיפ-ןרעטשו

  ?עניא-םי םעד ייב .ןעטַאלּפ-ךלַאק ןופ טלעטשעגפיונוצ רעּפרעק

 עיר =

 טז 8 7 ײ

 עיר עי 2 עי א

 .(קושזָאי-םי) לעגיאדםו ַא --- .43 גנונכייצ "יי

 -נײרַא רעטסעפ ןוא רעגיסעמלעגער רָאנ ןעטַאלּפ עניזָאד יד ןענייז

 רעדנוזַאב ןעטַאלּפ יד ןופ עדעי .ערעדנַא יד ןיא ענייא טסַאּפעג

 "עג ַא ףיוא ךיז ןעגעװַאב עכלעוו ,ןעלכַאטש ענענייא ערהיא טָאה

 טצונַאב לעגיא-םי םעד ןופ ןערעו ןעלכַאטש עניזָאד יד .קנעל

 ןיא זייּפש ןעגניירבוצניירַא עלעפ עכנַאמ ןיא ןוא ןענעווַאב וצ ךיז
 לב עי
 "יע ר
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 -כָאלפעגפיונוצ ןוא טהערדענפיונוצ ןענייז עכלעוו ,סמערָא לעיפ

 -ברָאק , רעבירעד ייז טפור ןעמ .ךעלברעק יו סיוא ייז ןעהעז ,ןעט

 -הענ ייז .םי ןופ ןערעסַאו ערעפעיט יד ןיא ןעבעל ייז ".ןרעטש

 -נאלפ עטליופראפ ןופ ,ןרעטשךןעננַאלש יד טימ ךיילנוצ ,ךיז ןער

 ץםיוא ןעניפעג ייז עכלעוו ,תויח עטיוט ןופ ןעטשער רעדָא ןעצ

 .םי ןופ טנורג

 .שיפ-ןרעטש ברָאק ַא -- .47 גנונכייצ

 -עפעשַאב עשיטסירעטקַארַאכ ץנַאנ ַא -- .לעגיא-םי רעד
 -םי רעדָא לעניא-םי רעד ןיא עּפורג ןעמרעדָאניכע רעד ןופ שינ

 -לאב ןעדנור םעד טהעז ןעמ ןעוו ,קילב ןעטשרע ןופ ,קישזָאי

 ןעק ,לעגיא-םי םעד ןופ רעּפרעק ןעטקעדַאב ןעלדָאנ טימ ןעגימרעפ

 -ןרעטש םעד ןופ בורק רעטנהָאנ ַאזַא זיא רע זַא ,ןעלַאפנייא טינ סע
 ןיא ןעמ טניפעג ,רעיונעג םהיא טכוזרעטנוא ןעמ ןעוו רעבָא ,שיפ
 -םי רעד .טפַאשדנַאװרַאפ רעטנהָאנ ץנַאנ ןופ םינמס עֶלַא םהיא
 -רעטנוא ןייז ןיא ,שיפ-ןרעטש רעד יװ ױזַא ,ליומ ןייז טָאה ?עניא
 -רַאש ףניפ רעבָא טָאה רע .טייז ךיוב רעד ןיא .ה .ד ,טייז רעטש
 .טינ סע טָאה שיפ-ןרעטש רעד סָאװ ,ליומ ןייז ןיא רענהייצ עפ
 טימ ךיז ןעגעװַאב לעגיא-םי םעד ןופ ?יומ םעד ןיא רענהייצ יד

 -נַאנופ ךיז ןעלייט ליומ ןופ .ןעלוקסומ עלעיצעּפס ןופ ףליה רעד
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 -ןרעטש עלַא ןעבָאה ןערהָאי עגנוי יד ןיא .ןרעטלע ענייז ןופ ןהעז
 ןערעוו ייז ןעוו רעבָא ,ןעלהַארטש רעדא סמערא ףניפ זיולב שיפ

 -נַא ייב ,סמערָא ךָאנ סיוא סעיצעּפס עכנַאמ ייב ןעסקאוו רעטלע

 | .קיטש גיסיירד זיב ראגָאז ערעד
 ייב ןערעסַאװ יד ןיא ךיז ןעניפעג שיפ-ןרעטש עטסיימ יד

 ,זיײּפש רעייז ןעכוז םורא ןעכירק ייז ואוו ,םימי יד ןופ סעגנערב יד

 ןעמ ואוו ,ןעזלעפ יד ןופ ןעטלַאּפש יד ןיא ןעטלאהאב ןענעיל רעדָא

 טלַאפ רעסאוו סָאד ןעוו) עבע ןופ טייצ רעד ןיא ןעניפענ ייז ןעק

 ,(ּפָא
 ןופ עּפורג רעד ןיא רעטייווצ ַא -- .ןרעטש-ןעגנַאלש רעד

 ןיימעגלא ןיא זיא רע .ןרעטש-ןעגנַאלש רעד זיא ןעמרעדָאניכע

 טעריישרעטנוא רע ,שיפ-ךןרעטש םענעבירשַאב םעד וצ ךילנהע

 "רעד םהיא ןופ רעבא ךיז

 טהעז קסיד ןייז סאוו ,טימ

 רהעמ זיא רע .ןָא רהעמ ךיז

 סמערָא יד ןוא טלײטעגסױרַא

 רעגנעל לעיפ ןענייז ענייז

 סמערא ענייז  .רעניד ןוא

 וצ טייקכיילנהע יד ןעבָאה

 םעד ןופ ןוא ןעננאלש

 -נאלש , ןעמָאנ ןייז טמוק

 -יי בעילוצ ?,ןרעטשדןעג

 ךיז ןעק סמערא עגנאל ענ טא טא טטאצ
 רהעז ןרעטש-ןעגנאלש רעד .שיפ-ןרעטש

 יד ךרוד רעדָא םי ןופ דנורג םעד ףיוא ןענעוואב טכייל ןוא לענש
 .זייּפש ןייז ןעכוז טהעג רע ואוו ,ןעטלַאּפש-ןעזלעפ

 ןענַאגרָא-סגנואיידרַאפ יד ןעמוק ןרעטש-ןעגנַאלש םעד ייב

 -ןרעטש םעד ייב לַאפ רעד זיא סָאד יוװ ,סמערָא יד ןיא ןיירַא טינ

 .סמערָא ענייז קעװַא ןעצנַאג ןיא טפָא רעבירעד טפרַאו רע .שיפ

 .טינ םהיא טדַאש סע ןוא ּפֶא םהיא ייב טכייל ךיז ןעכערב ייז

 רע טרעוו ,טכייל יוזא ךיז ןעכערב סמערָא ענייז סָאװ ,םעד בעילוצ

 ",ןרעטש-ךערב , ןעפורעג ךיוא

 ךילנהע טנהָאנ רהעז ןענייז עכלעוו ,סעיצעּפס ענינייא ייב
 סמערָא עיינ ןיא סמערָא יד ךיז ןעלייטוצ ,ןרעטשךןעגנַאלש םעד וצ

 ערעייז טימס .עיינ ןיא רעדיוו ךיז ןעלייט סמערָא עיינ יד ןוא
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 עכילבייו יד ,רילָאק ן'טיול ןענעקרעד רַאגָאז שיפ-ןרעטש יד

 עכילנעמ יר דנערהעוו ,רילָאק ןעכיליולב ַא ןעבָאה שיפ-ןרעטש
 יד יַאס ,ךעלעייא יד יַאס .רילָאק ןעכילניורב-טיור ַא ןופ ןענייז

 -עגנירַא שיפ-ןרעטש יד ןופ ןערעוו ,ייז טעטכורפַאב סָאװ ,ערז
 ןעמ סָאד ,ןיילק ױזַא ןענייז רעייא יד .רעסַאװ ןיא יירפ ןעזָאל
 -נייא זיא עלעייא סעדעי .ניוא ןעטעקַאנ ן'טימ ןהעז םיוק ייז ןעק

 טכַאמ עלעייא סעדעי .עלעטייה טַאקילעד ,ןיד ַא ןיא ןעסָאלשעג
 סע טלַאּפש טשרעוצ .ןעננוטלַאּפש ןופ סעצָארּפ ןעצנַאנ ַא ךרוד
 .זַא .א ןהעצכעז ,טכא ,רעיפ ןיא םעדכָאנ ,ךעלעקייק ייווצ ןיא ךיז

 א טעדליבעג טרעוו ןעטלַאּפש ךיז טנידנע עלעייא סָאד ןעוו .וו
 יד ןופ ןעהעטשַאב ךעלטנעוו ענייז סָאװ ,לַאב רעטסוּפ רעדנור

 ךיז טָאה עלעייא סָאד עכלעוו ףיוא ,ןעלעצ רעדָא ,ךעלעקייק עלַא
 -סַאלב, ןעפורעגנָא טרעוו לַאב רעטסוּפ רעגיזָאד רעד .ןעטלָאּפשענ

 ןעטסוּפ ןעגיזָאד םעד ןופ טייז ןייא ןָא ךיז טגנַאפ ןאד ."ַאלוט
 ןיא ןיירַא ךיז טקירד רע זיב ,גינעווניא ךָאנ ןעננירדניירַא לַאּב

 עטלעּפָאד ַא ןופ םרָאפ יד ךיז טמוקַאב לאב םעד ןופ ןוא ןעצנַאנ

 -ראי לעּפָאד  עניזָאד יד .רערעדנַא רעד ןיא ענייא ,עקלעמראי

 רענידרעטייוו רעד ןיא .?ַאלורטסַאנ , ןעפורעגנָא טרעוו ?עקלומ

 ךרוד ךיז טכערב ,שיפ-ןרעטש ןופ רעּפרעק םעד ןופ גנולקיווטנע
 םעד ןופ ?יומ סָאד זיא סָאד ,"ַאלורטסאג , רעד ןיא גנונעפע ןַא
 יד ןופ ןעסקַאװסיורא ןָא ןעגנַאפ ןַאד .שיפ-ןרעטש ןעניטפניקוצ
 טמױזענּפָא ןענייז עכלעוו ,סמערָא רעּפרעק ןעגנוי םעד ןופ ןעטייז
 ,נינעווניא ןָא ךיז טננַאפ ןעסעדרעטנוא .ןעלערעה עניד טימ
 -רעסַאו יד ןוא ןעטַאלּפ-ךלַאק יד ןערימרָאפ ,רעּפרעק םעד ןיא

 עכלעוו ,רעּפרעק ןייז ןיא טָאה שיפ-ךרעטש רעד סאוו ,ןערהער
 -טנע רעגידרעטייוו רעד ןיא .ןערעוו ןעבירשַאב רעטעּפש ןעלעוו
 ,ןעסקַאװעגסױרַא ןענייז עכלעוו ,סמערָא עטשרע יד ןערעוו ,גנולקיוו
 -ננוי רעד ןוא ?ַאלורטסַאנ, רעד טימ ןעמאזוצ ןעדנואוושראפ

 -ענמורא יירפ טציא זיב זיא רעכלעוו ,שיפ-ןרעטש ענערָאבעג
 וצ םי ןופ טנורג םעד ףיוא ךיז טצעזַאב ,רעסאוו ןיא ןעמואווש
 ןופ קסיד רעד זיא רנַאטשוצ םעד ןיא .גנולקיווטנע ןייז ןעגידנע
 ,ץרוק יוזא סמערא ענַייז ןוא סיורנ ױזַא שיפ-ןרעטש ןעגנוי םעד
 זייווכעלסיב .ןערעטלע ענייז וצ ךילנהע גינעוו ץנַאנ זיא רע סָאד
 רהָאי יירד ןופ ךשמ א ןיא ןוא רעגנעל סמערָא ענייז ןערעוו רעבָא
 -סיוא סָאד טמוקאב שיפ-ןרעטש רעגנוי רעד ןוא סיוא ייז ןעסקאוו
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 1 ןעמרעדָאניכע---תויח םי טיוה-לעכַאטש

 -ייווצ ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,עכלעזא סרעדנוזאב ,ןעקסולָאמ עס

 ,ןעקסולָאמ עניילק ירד .לשמל ,סרעטסיִא ,ןעלשומ עגירלעקעד

 רע טגננילשרַאפ ,ןעלשומ ערעייז ןהֶא יירפ טניפעג רע עכלעוו

 לעשומ ערעסערג ַא טניפעג שיפ-ןרעטש רעד רעבָא ןעוו .ךיילג

 םהיא רעביא רעבירַא ךיז רע טנעל ,זייּפש גידנעּכוז ,געוו ןייז ןיא

 סיורַא טּפָאטש ,לעשומ םעד רעדנַאנופ טנעפע ,רעּפרעק ןייז טימ

 לעשומ םעד ןיא ןיירַא םהיא טקירד ןוא ?יומ ןייז ךרוד ןענָאמ ןייז

 טיידראפ ױזַא ןוא ,קסולָאמ םעד ןופ רעּפרעק ןעכייוו םעד רעביא

 ןיא ןיירַא םהיא טניוז רע זיב זייווכעלסיב שיפ-ןרעטש רעד םהיא

 ןופ רעטכינרַאפ עסיורג ןענייז שיפךרעטש יד  .רעּפרעק ןייז

 -סיוא ןעלטימ ענעדעישראפ ןעכיורבעג רעשיפ-רעטסיא .סרעטסיִא

 ןעקַאהוצ .רָאנ ייז ןעקרעמַאב ייז ֹואוו ,שיפ-ןרעטש יד ןעטָארוצ

 (םהיא טינ טפלעה רעקיטש ףיוא שיפ-ןרעטש ַא ןעסיירוצ רעדָא

 ייז ןעמ טרהעמרַאפ םעד ךרוד ,לייטנעגעג ןיא .ןעטכינרַאפ וצ

 רעדעי ןופ סָאװ ,שיפ-ןרעטש ןעטרָאס ןַארַאפ ןענייז סע לייוו ,ךָאנ

 ַא ןעלקיווטנע ךיז ןעק ּפֶא טסייר רעדָא טקַאה ןעמ סָאװ קיטש

 -ערָאלרַאפ ןעניוועגוצקירוצ טפַאשנענייא יד .שיפ-ןרעטש רעצנַאג

 ּפֶא טקַאה ןעמ ןעו .שיפ"רעטש עלא ןעציזַאב רעדעילג ענ

 יירד ייווצ ַא זיולב סע טרעיוד ,סמערָא ענייז שיפ-ןרעטש ַא ןופ

 טקַאה ןעמ ןעוו ןוא .קירוצ ּפֶא םהיא ןעסקַאװ ייז ןוא טַאנָאמ

 םהיא ןופ ?ייט םעניילק א טזָאל ןעמ ןוא קסיד םעד ּפארא וליפא

 ןיא קיטש םענעבילבעג םעד ןופ סיוא טסקַאװ םערָא ןייז טימ

 .שיפ-ןרעטש רעצנַאג ַא קירוצ ןעטַאנָאמ יירד רעדָא ייווצ

 עניטראנעדעישרַאפ יד ייב זיא םעטסיס-סגנואיידרַאפ סָאד

 טהעג שיפ-ןרעטש ןופ ליומ סָאד .ךיילנג רהעפעגנוא שיפ-ןרעטש

 ֿפעקעז ַא ןופ םרָאפ יד טָאה רעכלעוו ,ןענָאמ .םוצ טקעריד טעמנכ

 -נעצ ןיא ךיז טניפעג ןענָאמ רעד  .ןעבלַאפ ןוא ןעשטיינק ןיא

 ןופ ןעלייט .ליומ םעד רעביא ,קסיד םעד ןיא ,רעּפרעק ןופ רעט

 ייז ואוו ,שיפ-ןרעטש ןופ סמערָא יד ןיא ןיירַא ךיוא ןעהעג ןעגָאמ

 ןיא ךיז טניפעג עכלעוו ,עקשיק-םרעדעג ַא טימ ןעדנוברַאפ ןענייז

 זיא םערָא ןעדעי ןופ עקשיק-םרעדעג רעדעי טימ .םערָא ןעדעי

 ערעטיב רּהעז ַא סױרַא ךיז ןופ טינ עכלעוו ,רעבעל ַא ןעדנוברַאּפ
 ,טייקגיסילפ

 ןַארַאפ ןענייז סע -- .שיפרעטש ןופ גנולקיווטנע יד
 ןופ טכעלשעג םעד ןעק ןעמ .עכילבייוו ןוא שיפ-ןרעטש עכילנעמ
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 -לעוו ןופ ,ליומ סָאר ךיז טניפעג טייז רעטשרעטנוא רעד ןופ קסיד
 עסַאמ ַא טימ טליפעגנָא ,ךעלדנעבָארג עפעיט ךיז טהיצ סע ןעכ

 עגיזָאד יד .םערָא רעדעי ןופ דנע םעד וצ {יב ,ךעלערהער עניילק
 -ַאב רע עכלעוו טימ ,סיפ סלַא שיפ-ןרעטש םעד ןענעיד ךעלערהער
 וצ רעדָא ןעזלעפ וצ ןָא ךיז טניוז רע עכלעוו טימ ןוא ךיז טגעוו
 יד ןיא .ןעטלַאה טסעפ ךיז ןעק ןוא עדנעטשנעגעג ערעדנַא

 עניילק להָאצנא עסיורג ַא ךיז ןעניפעג רעּפרעק ןייז ןופ ךעלטנעוו/

 .(םיורג עכילריטַאנ) שיפ"ןרעטש רעכילנעוועג ַא --- .49 גנונכייצ

 ייב ענייא טלעטשענפיונוצ ןענייז עכלעוו ,ןעטַאלּפ-ךלַאק עכַאלפ
 -רעניא יד רַאפ ץוש סלַא ןענעיד ןוא ,דנַאר וצ דנַאר ,ערעדנַא יד
 ןערָאּפ ךס ַא ךיז ןעניפעג ןעטַאלּפ יד ןעשיווצ .,ןענַאנרֶא עכיל

 .רעּפרעק םוצ ןעמוקוצ ןענעק לָאז רעסַאװ סָאד ידכ ,(ךעלעכעל)
 טימ טקעדַאב זיא שיפ-ךןרעטש ןופ רעּפרעק רעצנַאנ רעד

 "עג ץוש רַאפ םהיא ןעניד עכלעוו ,סעקליּפש רעדָא ןעלעכַאטש

 -יועגנ ןענייז זיּפש עטסעטבעילַאב ןייז .דנייפ עדנעפיירגנָא ןעג



 יי יט -

 לעטיּפַאק רעטניינ

 רעד -- .ןרעטשיןעגנַאלש רעד --- .גנולקיווטנע ןייז -- .שיפ"ןרעטש רעד

 -םגנוגעווַאב יד -- .עיליל-םי ּוד --- .עקרעגוא-םי יד -- .לעגיא-םו

 .שיפ"ןרעמש יד ןופ םעטסיס

 .ןעמרערָאניכע--תויח:םי טױה:לעכַאטש יד

 רעדָא ,תויח-םי טיױה-לעכַאטש יד -- .שיפ-ךןרעטש רעד
 -ילטפַאשנעסיװ רעייז טימ ןעפורעג ןערעוו ייז יו ,ןעמרעדָאניכע
 סָאװ ,ןעשינעפעשַאבדםי עּפורג ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש ,ןעמָאנ ןעכ
 יַאב ערעייז קיטסירעטקאראכ עכילרעסיוא עכילטפַאשניימעג יד
 ןעלעכַאטש טימ טקערַאב זיא טיוה רעייז סָאװ ,םעד ןיא טהעטש
 ןמס ןעכילרעסיוא ןעניזָאד םעד ןופ .ךאלדנרעק עגיכעטש רעדָא

 יד .ןעשינעפעשַאב עּפורנ רעניזָאד רעד ןופ ןעמָאנ רעד טמוק
 יד ,שיפ-ןרעטש יד ךיז ןיא ןייא טסילש עּפורג ןעמרעדָאניכע

 .סעקרעגוא-םי יד ןוא ןעיליל-םי יד ,ןעלגיא-םי יד ,ןרעטש-ןעגנַאלש

 -ערב עלא ייב טעמכ ייז טניפעג ןעמ ןוא תויח-םי עלא ןענייז ייז

 -רָאז ענעדישרַאפ יד .טלעוו רעצנאג רעד רעביא םימי יד ןופ ןעג

 -על ,עּפורג רעגניזָאד רעד וצ ןערעהעג עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב ןעט

 ןופ םרָאפ יד ןוא ,ןעגנוגנידאב ענעדיישראפ רעטנוא םי ןיא ןעב

 ַא ןיא רעבירַאד ןענייז ןענַאנרָא ערעייז ןופ ןּוא רעּפרעק ערעייז
 יד וצ ןעסַאּפוצ ךיז ןעפרַאה ייז ?ייוו ןעדיישראפ סָאמ רעסיורג
 -נעקוק טינ ,ךָאד .ןעבעל ייז עכלעוו ןיא ןעגנוננידַאב ענעדיישראפ
 -טימ ענעדיישרַאּפ יד ןעלעטש ,ןעטייהנעדיישראפ עלא יד ףיוא גיד

 -טּפיוה רעייז ןיא רָאפ ךיז טימ עּפורנ ןעמרעדָאניכע רעד ןופ רעדילג
 .ערעדנַא יד וצ ענייא טייקכילנהע ערעדנוזַאב ַא קיטסירעטקַארַאכ

 רעד ןופ םרָאפ עשיּפיט סרעדנוזַאב יד זיא שיפ-ןרעטש רעד

 -ןרעטש ַא טָאה שינעפעשַאב עגיזָאד יד .עּפורג ןעמרעדָאניכע
 .שיפ-ןרעטש ןעמָאנ רהיא טמוק ןופרעד ןוא ,םרָאפ עכילנהע

 עדנור) קסיד ַא ןופ טהעטשַאב שיפ-ןרעטש ןופ רעּפרעק רעד
 ןעלארטש רעדָא סמערָא ףניפ סױרַא ןעהעג סע ןעכלעוו ןופ (עטַאלּפ
 םעד ןופ ןעטימ ןיא .(ןרעטש ַא ךילנהעווענ טנעכייצ ןעמ יװ)
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 רעייז ןערהיפ ןעלשומ-ּפמָאל יד ךיוא זַא ,ןָא טמענ ןעמ .ןעצנַאלפ

 .רעכיז טינ זיא סָאד רעבָא ,םרעוו-לעגניר יד ןופ ףעירב-סוחי

 = : שש +*/} 4

 ַא ,א  .(ןעדַאּפיכַארב) ןעלשומיּפמָאל -- .44 גנונכייצ
 טימ ,(ש) לעגנעטש-לעקסומ ןוא לעשומ ןייז טימ דָאּפיכַארב
 יו .זַא .א ץלַאה רעקיטש ,רענייטש וצ ךיז טפעהַאב רע ןעכלעוו
 גערב רעד ךיז טהעז סע ואוו ,ןעטניה ןופ ןהעזעג לעשומ רעד ,ב
 ןענַאװ ךרוד ,(ע) גנונעפע יד ןוא ,לעקעד ןעטשרעטנוא םעד ןופ
 ,לעשומ רענעטינשעגפיוא ןַא ,ג .לעגנעטש רעד ךרוד טהעג סע
 עכילנהע-לאריפס יד ,(מ) ןעגָאמ םעד ןהעז ןעק ןעמ ואוו
 עכלעוו ךרוד ,(ע) גנונעפע יד ,(ז) רעבעל םעד ,(ה) סמערַא
 .(ש) לעגנעטשילעקסומ רעד ךרוד טהעג סע

/ 



 91 םרעוו יד

 ,רנייפ ערעייז ןענעג ןערהעוו טנעקענ טינ ךיז ןעבָאה ייז רעדָא

 ,ןעבעל רעייז ףיוא טרעיולעג ןוא טגלָאפראפ ייז ןעבָאה עכלעוו

 סעיצעּפס עניטרַאנעדישרַאפ ערעייז ןופ ?ייט רעטסערג רעד ןוא

 -עּפס ענינעי יד ןעבילבעג זיולב ןענייז סע .ןעמוקעגמוא ןענייז

 .ןעבעל םוצ ןעסַאּפוצ רעסעב טנעקעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,סעיצ

 ,עַאזילַאּפ "ךָאמ-םי , ַא ןופ לייט ַא (1 .ןעָאזילָאּפ --- .43 גנונכייצ
 ,עָאזילָאּפ אירעקלאוו ַא ןופ ּפילָאּפ רענלעצנייא ןַא (2 .סיורג רעכילריטַא

 ּפילָאּפ רעטרעסערגראפ קרַאטש רהעז ַא (8 .טרעסערגראפ קרַאטש רהעו

 ,דנולש רעד ,ש ;ךעלדנערעה-להיפ יד ,ם .עָאזילָאּפ רעסַאוװ-שירפ ַא ןופ
 ַאילַאװ רעדָא ּפָארק רעד ,ק ; (לַאנַאק-זייּפש) םירעדעג ,1 ; ןעגָאמ רעד ,מ
 .םוטקער רעד ,ר ; (לעגיופ ַא ויב יװ

 ןיא ןעבעל עכלעוו ,ךעל'היח עכייוו ןענייז ןעלשומיּפמָאל יד

 ןופ ןעקור םעד רעביא זיא לעקעד ןייא .ןעלשומ ענידלעקעדיייווצ

 טָאה יז .ךיוב רהיא רעטנוא רעטייווצ ַא ןוא שינעפעשַאב רעד

 -לעוו ,ליומ רהיא םורַא סמערָא יװ ,ןעּפיִל עטלעטשעגסיוא רָאּפ ַא

 ןעּפיל עגיזָאד יד .ןעלַאריּפש ייווצ יו טהערדעגנפיונוצ ןענייז עּכ

 רהיא ןענעיד עכלעוו ,ךעלערעה עכילגעווַאב טימ ןעסקַאװַאב ןענייז

 ןוא ךעל'היח-םי עניילק ןופ טהעטשַאב סָאװ ,זייּפש ןעגנַאפ וצ
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 -ייווצ סױרַא ןעסקַאװ שינעפעשַאב ןייא ןופ .סעינָאלָאק ןיא רעד

 ךיז טלעקיווטנע סע זיב ןענייווצ ערעדנַא ןעגייווצ יד ןופ ןוא ןעג
 סעיצעּפס ערעייז ןופ ערעדנַא ייב .עינָאלָאק ןעָאזילָאּפ עסיורג ַא
 רעדָא ןערעדעפ וצ ךילנהע ןענייז עכלעוו ,ןעגייווצ סיורא ןעסקאוו
 -ַאנ א ןהעזסיוא רהיא טימ טָאה עינָאלָאק ןעָאזילָאּפ יד ןוא .,ךָאמ

 יז טמענ קלָאפ סָאד .ןעצנַאלפ עסיוועג וצ טייקכילנהע עטנעה

 .ךָאמ-םי ייז טפור ןוא ןעצנַאלפ רַאפ ןָא ךיוא
 יד עילימַאפ רעכלעוו וצ טמיטשַאב טינ טנייה ךָאנ זיא סע

 זַא ,ןָא ןעמ טמהענ גנולקיווטנע רעייז טיול .ןערעהעג ןעָאזיִלאּפ
 טינ זיא ןעמ רעבָא ,םרעוו-לעגניר יד ןופ םיבורק עטייוו ןענייז ייז
 .ױזַא זיא סָאד זַא ,רעכיז

 טינ ךיוא סייוו ןעמ --- .(ןעדָאּפיכַארב) ןעלשומיּפמָאל יד
 -עפעשַאב-םי יד סױרַא ןעמַאטש סע עילימַאפ רעכלעוו ןופ רעכיז

 ןיא .ןעלשומ-ּפמָאל ןעבעגעג ןעמָאג ַא טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעשינ

 ןעלשומ-ּפמָאל יר ןענייז לענוק-דרע רעזנוא ןופ דָאירעּפ רעדנַא ןַא

 רעד ןופ ןעלייט ענעדישרַאפ ןיא טײרּפשרַאפ קרַאטש רהעז ןעוועג

 ןופ טניפענ ןעמ עכלעוו ,ןערוּפש יד ןופ ןעמ סייוו סָאד .טלעוו

 טינ ךיז ןעבָאה ייז זַא ,רעבָא טנייש סע .,רעטרע ?לעיפ ןיא ייז

 ןעבעל רעייז ןופ ןעגנוגנידַאב עטרעדנעעג יד וצ ןעסַאּפוצ טנעקעג
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 -יולג וצ טניינעג ןענייז ןעגָאלאָאז ערערהעמ .סעקרענוא-םי יד

 גנוניימ עגיזָאד יד .םרעוו-לעגניר ןופ ּפֶָא ןעמַאטש ייז זַא ,ןעב

 ןיא ,דנעגוי רעהירפ רעד ןיא סָאװ ,םעד ךרוד טקראטשרַאפ טרעוו

 טלייטעג ןעעריפעג יד ןופ רעּפרעק רעד זיא ,דנאטשוצ-אווראל רעד

 -לעגניר יד ןעדניוושראפ ,רעטלע ןערעוו ייז ןעוו רָאנ ,ךעלעגניר ןיא

 ּפֶא ןעמַאטש ןעעריפעג יד זא ,טנעמוגרַא רעטייווצ ַא .סנעכייצ

 ךיז ןעזייּפש ייז סָאװ ,םעד ןופ ןעבעגעגנָא טרעוו ,םרעוו-לעגניר ןופ

 -נילשרַאפ ןעעריפעג יד .םרעוו-דרע יד יו טרַא רעכילנהע ןַא ףיוא

 -פַאהרַאנ יד סױרַא טניוז ןעגָאמ רעייז עכלעוו ןופ ,דמַאז ןעסַאמ ןעג

 -יליידרַאפנוא יד םירעדעג יד ןופ סױרַא טסיוטש ןוא ןעפָאטש עט

 םרעוו-דרע יד יװ ,דמַאז טימ עבלעז סָאד ןעוט ייז .ןעפָאטש עכ

 .ררע טימ

 .םרָאװ ַאעריפעג ַא -- .41 גנונכייצ

 -ענ ייז עילימַאפ רעכלעוו וצ טמיטשַאבמוא --- .ןעָאזילַאּפ יד
 ַא רָאפ ךיז טימ ןעלעטש ייז .ןעֶאזיִלָאּפ יד ךיוא ןענייז ןערעה

 -לעפ ןיא ןעבעל עכלעוו ,תויח-רעסַאװ ןופ עּפורג עסיורג ךילמעיצ

 -ַאב ןעמ .םי ןופ סעגערב יד ייב ןעצנאלפ ןיא ןוא ןעטלַאּפש ןעז

 ןעבעל ייז ןופ עכנאמ ,ןעכייט ןיא לָאמ סעכנַאמ ךיוא ייז טנענעג

 -לעזעג ןהֶא ןיילַא םאזנייא ,סמוידיווידניא עטרעדנוזענּפָא םלא

 "נַאנַאפ ךיז ןעסקַאװ סעיצעּפס ערעייז ןופ עטטיימ יד רעבָא ,טפאש
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 עכלעוו ,רענהייצ עכילטע ךרוד עשַאק ַא ןיא ןעבירוצ ןוא טקאה

 .ןעטרָאד ךיז ןעניפענ

 יילרעייווצ ןערעפיטאר יד ןענעל רעמוז ןופ ףיולרַאפ ןיא

 ןעלקיווטנע עכלעוו ,ןעסיורג ענעדישרַאפ ייווצ ןופ רעייא ןעטרָאז

 ןעמוק ךעלעייא ערעסערג יד ןופ .ערז ןופ גנוטכורפַאב רעד ןהִא ךיז

 -נעמ --- ערענעלק יד ןופ דנערהעוו ,ןערעפיטאר עכילבייוו סױרַא

 רעד טימ טעטכורפַאב ןיוש ןערעװ רעייא רעטניוו ערעייז .עכיל

 ַא טימ טקערַאב ןערעו ייז ןוא ןערעפיטאר עכילנעמ יד ןופ ערז

 ןעטלעק יד ןעטלאהסיוא רעביראד ןענעק ייז .ץכַאלָאש ןעטסעפ

 טייקגיהעפ יד ןיימענְלַא ןיא ןעבָאה ןערעפיטאר יד .רעטניוו ןופ

 -רעטניוו יד ןענעג לעטייה-ץוש עטסעפ ַא טימ ןעקעדַאב וצ ךיז

 ןעגנאגוצ ?עטייה רעייז טרעוו טהענוצ זייא סָאד ןעוו .ןעטלעק

 שירפ ךיז ייז ןעזייווַאב טייצ רעצרוק ץנַאנ ַא ןיא ןוא רעסַאװ ןיא

 .טריסַאּפ טינ ךאז ןייק ייז טימ טלָאװ סע יװ ,גידעבעל

 סָאװ ,ןעשינעפעשַאב טרָאז רעטייווצ ַא -- .ןעעריפעג יד

 -ָאד יד .ןעעריפעג יד ןענייז ,טמיטשַאבנוא זיא עילימַאפ רעייז

 "ורנ עסיורג ךילמעיצ ַא רָאפ ךיז טימ ןעלעטש ןעשינעפעשַאב עגיז

 -רֶא רעייז .סעיצעּפס ענעדישרַאפ טרעדנוה רהעפעגנוא ןופ עּפ

 ןַא ,רעכיז טינ זיא ןעמ רעבָא ,םרעוו ןופ יו ךילנהע זיא םזינַאג

 .עילימַאפ םרעוו רעד וצ ןערעהעג ייז

 ןוא סעגערב יד ייב ןעבעל ןעעריפעג יד ןופ סעיצעּפס עכנַאמ

 .רמַאז ןיא ןייא ךיז ןעבָארג רעדָא ןעזלעפ ןופ ןעטלַאּפש יד ןיא

 ןוא טיירב ןעטנוא ןופ ,.רעּפרעק ןעכילנהע-לעדניּפש ַא ןעבָאה ייז

 זיא ,ךיז טניפעג ליומ סָאד ואוו ,דנע רעלָאמש רעד ,לָאמש ןעביוא

 ןעבָאה ייז .ךעלדנערעה-?היפ ןופ ץנארק ַא טימ טלעגנירעגמורַא

 יד וצ טייקכילנהע עסיורג ַא ןהעזסיוא ןעכילרעסיוא רעייז טימ

 ןעמ .לעטיּפַאק ןעטניינ ןיא ןעבירשַאב ןענייז עכלעוו ,סעקרעגוא-םי

 ןֹוּפ םיבורק עטנעהָאנ סלַא ןעמונעגנָא סגנאפנא רעבירַאד ייז טָאה

 -אנרֶא רעייז טכוזרעטנוא רעבָא טָאה ןעמ ןעוו .סעקרעגוא-םי יד

 טימ טפאש'הבורק רעייז ןיא ןעלפייווצ ןעגנאפעגנָא ןעמ טָאה םזינ
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 גונעג טייצלהָאמ רעטונג ןייא זיא סעקווַאיּפ ןעטרָאז עכנַאמ רַאּפ

 -עג ןערעוו עכלעוו ,סעקווַאיּפ יד .םישדח יירד רעדָא ייווצ רַאפ

 טולב עטכעלש סָאד ןעגױזוצּפָא ,ןעקעווצ עשיניצידעמ רַאפ טכיורב

 רהֶאי ץנאג א ןעבעלּפָא רַאגָאז ןענעק ,דרעפ רעדָא ןעשנעמ ייב

 .טייצלהָאמ ןעלופ ןייא טימ

 עכלעוו ,רעייא ןענעל ךרוד ךיז ןערהעמרַאפ סעקוװוַאיּפ יד

 -רעטנוא וצ ןעטפעהַאב רעדָא רענייטש רעטנוא ןעטלַאהַאב ייז

 : .ןעצנַאלפ עגנידרעסַאװ

 ,םרעוו ןעטרָאז ענינייא ןַארַאפ ןענייז סע -- .ןערעפיטָאר יד

 -ַאפ עכלעוו וצ ןענינייא טנעקעג טינ ךיז ןעבָאה ןענָאלָאָאז יד סָאװ

 וצ טמיטשאב טינ טנייה זיב ךָאנ זיא סע .ןערעהעג ייז סעילימ

 -רעדער , רעדָא ןערעפיטאר יד ןערעהעג סע עילימַאפ רעכלעוו

 ןענייז ןעשינעפעשַאב עגיזָאד יד .ייז טפור ןעמ יו ,"ךעל'היח

 לעטרעפ יירד ןופ רעגנעל ןענייז ייז ןעו ןעטלעז .ןיילק ץנַאג

 להֶאצ רעייז .(שטניא) לָאצ ַא ןופ לעטירד ַא רעדָא רעטעמיטנעצ
 ױזַא לָאמ טפֶָא סעקלעשזאס רעדָא ןעכייט עכנַאמ ןיא רעבָא זיא

 ןעמ ןעוו .ריִלָאק ןעכילטיור ַא טמוקַאב רעסַאװ סָאד זַא ,סיורנ

 טקרעמַאב ,ּפָאקסָארקימ ַא רעטנוא ןערעפיטאר יד טכוזרעטנוא

 דנע ןעטשרעדָאּפ ןייז ייב טָאה רעּפרעק רעכילננעל רעייז זַא ,ןעמ

 טצעזַאב ןענייז ןעדנַאר ערעייז סָאװ ,ךעלעדער עדנור ייווצ עכלעזַא

 .(על'היח-רעדער ַא) רעפיטַאר ַא -- .40 גנונכייצ

 -ָאנ רעד ךיז טמהענ םעד ןופ .ךעלערעה עכילגעווַאב עטסעפ טימ
 ןענייז ךעלעדער יד םורַא ךעלערעה יד ."על'היח רעדער , ןעמ

 ןעגנאפ וצ ,רעדָא ,גנונעװַאב ןופ ןעקעווצ יד רַאפ ארעפיטאר רעד

 -עג ַא וצ טפעהַאב טרָא ןַא ףיוא טהעטש על'היח סָאד ןעוו ,זייּפש

 -ַאב ..סופ רהיא ןופ טייקניסילפ רעניּפעלק רעד טימ דנַאטשנעג

 יד ךרוד ןעמ טהעז ,ּפָאקסָארקימ ַא רעטנוא רהיא גנידנעטכַארט

 טהעג זייּפש סָאד יװ ,רעּפרעק רהיא ןופ ךעלעטנעוו עניטכיזכרוד

 -וצ לענש טרעוו סע וואו ,ןענָאמ רהיא ןיא ?יומ רהיא ןופ ןיירַא
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 טהעטשַאב עקוװַאיּפ רעד ןופ רעּפרעק רעד -- .סעקווַאיּפ יד
 טהעטשַאב יז .םרָאוװ-דרע ןופ רעּפרעק רעד יװ ױזַא ךעלעגניר ןופ
 עכילטע יז טָאה ּפָאק רהיא ןיא .ךעלעגניר 100 זיב 80 ךרע ןַא ןופ
 ןעק יז .ןעניוא רֶאּפ 10 ןעבָאה ייז ןופ ערעדנַא .ןעגיוא רָאּפ
 .ןעכירק טוג ךיוא ןוא ןעמיווש טנעכייצעגסיוא

 -טינ ןיא ןעזָארג יד ןעשיווצ ךילנהעווענ ןעבעל סעקוװַאיּפ יד
 ךיוא ךיז ןעניפעג רעּבָא ייז ןופ עכנאמ ,ןעכייט ענימָארטש קרַאטש
 רעדנעטיידַאב ץנַאג ַא ןוא ,דרע רעד ףיוא רעצעלּפ עטכייפ ןיא

 עדנעניוז-טולב ַא זיא עקוװוַאיּפ יד .םי ןיא ןעבעל ייז ןופ ?הָאצ

 ןהייצ עפרַאש יירד טימ טגנרָאזַאב זיא ליומ רהיא .סינעפעשַאב
 טיוה יד ןהייצ יד טימ ךרוד טסייב יז .,ןַאגרָא-גיױז ַא טימ ןוא
 טלַאּפַאב ךילנהעוועג .ןעגיוז ןָא םהיא טגנאפ ןוא ןברק רהיא ןופ

 םכיורבעג טרעוו עכלעוו) עקווַאיּפ ַא ,א---- .89 גנונכייצ

 ןַאגרָא-גיוז רעדָא ליומ רהיא ,ב ;(ןעקעווצ עשיניצידעמ רַאפ
 ערהיא ןופ רענייא ,נ ; (טרעסערגרַאפ קרַאטש) ןעקַאבניק ןוא
 םעד ןהעז ןעק ןעמ ואוו ,טרעסערגראפ רהעס ךָאנ ןעקַאבניק
 .דנַאר ןעגידרענהייצ ןעכילדנור-בלַאה

 יז עכלעוו ןופ (ןעטארק-רליש) סעכַאּפערעשט ןוא ,שערפ ,שיפ יז

 ןֶא ךיוא רעבָא טפיירנ יז .טַאז טרעוװ יז זיב טולב סָאד טניוז

 .עכנאמ ןיא .ךייט םוצ ןעקנירט ןעמוק עכלעוו ,תויח ןוא תומהב
 ןעבעל עכלעוו ,סעקוװַאיּפ ןַארַאפ ןענייז רעדנעל עשיּפָארט יד ןופ

 ןעטלַאהַאב ןעגיל עכלעוו ןוא השבי רעד ףיוא ןעסַאמ עסיורג ןיא

 -ַאפַאב ייז ןופ ערערהעמ ןעוו .ןעצנַאלפ ןופ רעטעלב יד ןעשיווצ

 ןופ ןעװעטַארוצסױרַא ךיז רעווש זיא ןעשנעמ ַא רעדָא היח ַא ןעל

 טולב ןעּפָארט ןעטצעל םעד זיב סיוא ןעגיוז ייז .ןעבעל ן'טימ ייז

 7 .ןברק רעייז ןופ

 ןברק רהיא יז טזָאל ,טַאז זיב ןָא ךיז טגניוז עקוװַאיּפ יד ןעוו

 .טייצלהָאמ רהיא ןעיידרַאפ וצ ידכ ,ןעהור קעװַא ךיז טנעל ןוא ּפָא
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 רעייז טימ טצישעג ןייז ןעלָאז ייז זַא ,ױזַא ןענדרָאנייא טזומעג

 יו םעדכַאנ ,םרעו םי ןעטרָאז עניזָאד יד ןופ עכנַאמ .ןעבעל

 -עדנאומורַא רעיירפ ןופ עדָאירעּפ יד טכאמעגכרוד ןעבָאה ייז

 ,םי ןופ דנורג ן'פיוא ךיז ןעצעזַאב ,דנעגוי רעהירפ רעייז ןיא גנור

 דמַאז ןוא ךלַאק ןופ ךעלרהער סרעּפרעק ערעייז םורַא סיוא ןעיוב

 ,זיולב ייז ןופ סיױרַא ןעכירק ייז .,ןעטלַאהַאב ייז ןיא ןעניל ןוא

 .זיּפש ןעכוז ןעהעג ייז ןעוו

 יט ן טא |

 לז, יי 0 4 // )/

 4 / / שש

 / יש //

 (שש/ו|צש ולא עא }
 א ג/ טוצ אן

 שא סילטו
 /| 6 //(/ ! צ
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 .(סידנַארג) םרָאװ-רעדנַאװ םי רעד -- .98 גנונכייצ -

 טנעהָאנ ךעלרהעריץוש ערעייז ןעיוב םרעוו-םי ןעטרָאז עכנַאמ

 םי ןופ דנורג ן'פיוא רעצעלּפ עכנַאמ ןיא ןוא ערעדנַא יד ייב ענייא

 טימ ענייא ןעטכָאלפעגכרוד ױזַא ןוא לעיפ ױזַא ןַארַאפ ייז ןענייז

 -העמ ןופ ןעסַאמ רענייטש עסיורג יוװ ןעניישרע ייז זַא ,ערעדנַא יד

 .סיורנ יד סופ ערעד

 עסיורנ רָאפ ןעמוק ןעבעל ןעכילציזַאב טרַא ןעניזָאד םעד ןוּפ

 .םרעוו-םי יד ןופ םזינַאנרָא םעד ןיא ןעננורעדנע
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 -ַאב רָאנ ,ןערעדנַאװאוצמורַא ףיוא ייז ןערעה רעבָא רעטעּפש ,םי
 יז ואוו ,םי ןופ דנורג ן'פיוא ץיאלּפ זיא סע ןעכלעוו ףיױא ךיז ןעצעז

 .ןערעטלע ערעייז יװ ,ןעבעל ןָא ןעגנאפ ןוא סיוא ןעסקַאװ

 יװ ,גנורהעמרַאפ יד רָאפ טמוק םרעוו-םי ןעטרָאז עכנַאמ ייב
 ןיא ןערָאװעג ןעבירשַאב ןענייז עכלעוו ,םרעוו-ךַאלפ עכנאמ ייב

 טלייטוצ םרָאװ רעד .גנולייט ךרוד ךילמענ ,לעטיּפַאק גנַאפנַא
 "יווטנע לייט ןעדעי ןופ ןוא ןעלייט ערערהעמ רעדָא ייווצ ןיא ךיז
 .םרָאװ רעגידנעטשטסבלעז ַא ךיז טלעק

 עניילק ענערישרַאפ זייּפש ןייז רַאפ טגנאפ םרָאוװ-םי רעד
 .געוו ןייז ןיא טפערט רע עכלעוו ,םרעוו ןוא ןעקסולַאמ ,ןעסבערק
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 ענייז ,א םרָאװ-םי סילָאקיבוט רעד -- .287 ננונכייצ
 .(ןענַאגרַא סגנומעטָא) סערבַאשז ענייז ,ב ; ךעלדנערעה"להיפ

 סע .ןימ םענעגייא ןייז ןופ רעדירב ענענייא ענייז רַאגָאז טסע רע
 -ײּפש עכלעוו ,םרעוו-םי ןעטרָאז עכנאמ ןַארַאפ ךיוא רעבָא ןענייז
 םי ןופ דנורג ןופ דמַאז םעד ןעננילש רערָא ,זָארג-םי טימ ךיז ןעז
 טשימרַאפ ןענייז עכלעוו ,ןעפָאטש עטפַאהרַאנ יד סױרַא ןעגיוז ןוא

 .דמַאז ן'טימ

 -מוא ןופ גנַאװצ םעד רעטנוא ןעבָאה םרעוו-םי ןעטרָאז עכנַאמ

 -ַאב ,ןעיירפ ַא ןופ .ןעבעל טרַא רעייז ןערעדנע טזומעג ןעדנעטש
 םענעדנובענוצ א וצ ןהעגרעביא טזומעג ייז ןעבָאה ןעבעל ןעכילגעוו
 -ָאה עכלעוו ,םיאנוש עלעיפ ןופ טנלָאפרַאפ .טרָא ןייא ףיוא ןעבעל

 ךיז ייז ןעבָאה ,ןעבעל רעייז ףיוא טרעיולעג ןעטייז עֶלַא ןופ ןעב
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 גינעוו זיולב טָאה רעבָא םרָאװ-דרע רעד .ךעלטשרעב יו סיוא

 -דרע םעד וצ ךילנהע ,טמעטָא סיירענ רעד .ךעלערעה עכלעזַא

 ייב ןענייז סע רעבָא ,רעּפרעק ןייז ןופ עכעלפרעביוא יד ךרוד םרָאוװ

 -סגנומעטָא ערעדנוזַאב ןופ םינמס עטשרע יד ןַארַאפ ןיוש םהיא

 טימ ןעגנורדעגכרוד ןענייז עכלעוו ,ךעלעגניר ענינייא ןיא ןענַאגרָא

 סערבַאשז ןימ ַא ןָאפ ךיז טימ ןעלעטש ןוא ךעלרעדָא-טולב עהייר ַא

 .(שיפ ייב ןענַאגרָא-סגנומעטָא)
 !יא טעמב םרעוו-םי יד ןענייז םזינַאגרָא ןעכילרעניא םעד ןיא ,

 -ַאפ זיולב זיא דיישרעטנוא ןַא .םרעוו-דרע יד וצ ךילנהע ןעצנַאג

 םרָאװ-םי םעד ןופ ּפָאק עטרעסערגראפ ַא ,א -- .26 ננונכייצ
 ןייז טגייצ } ואוו ,טייז ןייז ןופ לייט רעטרעסערגראפ ַא ,ב ;סיירענ
 ,ךעלערעה עפייטש ענייז ,ה ;לַאנַאק זויּפש ןייז ,ש ; ןַאגרָא-סגנומעטַא
 .ךיז טגעװַאב רע עכלעוו טימ

 -ךרע םעד ייב דנערהעוו .םעטסיסי-סגנורעּפכורפ םעד ןיא ןַאד

 יד ןופ עכילטע ןיא זיולב ןענַאגרָא-סגנורעּפכורפ ךיז ןעניפעג םרָאװ

 -רָא-סגנורעּפכורפ ַא םרעוו-םי יד ןעציזַאב ,ךעלעגניר עטשרעדָאפ

 .רעּפרעק רעייז ןופ עלעגניר ןעדעי ןיא טעמכ ןאג

 םרָאפ יד סיירענ רעד טרעדנע ןָאזעס סגנורעּפכורפ םעד ןיא

 רעייא ענייז .רעקיד ןוא רעצריק טרעוו רע .רעּפרעק ןייז ןופ

 ןופ טייצ עצנַאג יד םורַא טמיווש רע ואוו ,רעסַאװ ןיא רע טנעל

 ןעמוק עכלעוו ,ךעלמירעו טגנוי יד .ןָאזעס-סגנורעּפכורפ ןייז

 ןיא טייצ עסיוועג ַא יירפ םורַא ךיוא ןעמיווש ,רעייא יד ןופ סױרַא
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 סע ןעגיל םהיא ןיא "ןָאקָאק , ןעפורעגנָא טרעוו עלעקעז עגיזָאד

 -רַאנ ןעכילנהע-ךלימ ַא טימ ןעמַאזוצ םרָאװ םעד ןופ ךעלעייא יד

 ךיז טלעקיווטנע ןעכָאװ עכילטע ןופ ךשמ ַא ןיא .ףָאטש ןעטפַאה

 ,עלעקעז ןופ ךעלטנעוו יד ןַאד טסיירוצ רע ,לעמירעוו ַא ןעטרָאד

 -נעטשטסבלעז ַא ןערהיפ ןָא טגנאפ ןוא יירפ רעד ןיא סױרַא טמוק

 סע ןעבָאה ןרעטלע ענייז יו ,דרע יד טבָארג ןוא ןעבעל ןעגיד

 .ןָאטעג

 ןופ ןעלייט-דרע עֶלַא ןיא טיירּפשראפ ןענייז םרעוו-דרע יד

 . .טייקכילנהע עבלעזיד ייז ןעכָאה לַארעביא ןוא טלעוו רעד

 -ררע יד וצ םזינַאגרָא ןיא ןוא יובעג ןיא ךילנהע -- .םרעוו-םי
 סיוא רעבָא ךיז ןענעכייצ םרעוו-םי יד .,םרעוו-םי יד ןענייז םרעוו

 טי י סע : יג

 ר ריי יי א יי טאג 0
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 ןהעזסיוא סָאד ,א .סמרענ םרָאוװ-םי רעד -- .29 גנונכייצ
 רעכילנעוועג ןייז ,ב ;טייצ-סגנורעּפכורפ ןייז ןיא םרָאװ ןופ
 .ןהעזסיוא

 טלעקיווטנע טוג זיא ּפָאק רעייז סָאװ םעד טימ םרעוו-דרע יד ןופ
 ךס ַא טימ ןעסקַאװַאב ןענייז רעּפרעק רעייז ןופ ןעטייז יד סָאװ ןוא
 דרע רעד ףיוא ןעגעוַאב ךיז ייז ןעפלעה עכלעוו ,ךעלערעה עטרַאה

 "םי עטסעטיירּפשראפ יד ןופ רענייא .רעסַאװ ןיא ןעמיווש ןוא
 ןעדעי ייב טעמכ םהיא טניפענ ןעמ ."סיירענ , רעד זיא םרעוו
 ,ױזַא טקנוּפ ךאלענניר ןופ טהעטשַאב רעּפרעק ןייז .םי ןופ גערב
 עכַאװש ץנַאג טָאה םרָאװ-דרע רעד ןעוו רעבָא ,םרָאװ-דרע רעד יו
 ןעטלעקיווטנע גידנעטשלָאפ ַא סיירענ רעד טָאה ,ּפָאק א ןופ םינמס
 רעיפ ,ןענַאגרָא-?היפ ענעדישרַאפ ךיז ןעניפעג סע ןעכלעוו ןיא ּפָאק

 .ךעלדנערעה-?היפ עכילטע ןוא ןעגיוא

 יד ןופ סױרַא ןעצרַאטש רעּפרעק ןייז ןופ עלעגניר ןעדעי ןופ
 ןעהעז ןעטייז ענייז סָאד ,ױזַא ,ךעלערעה עטרַאה ערערהעמ ןעטייז
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 ערעדנַא ןופ טולב ךיוא םרָאװ-דרע רעד טָאה טולב עטיור סָאד רעס
 .ןערילָאק

 "ררע רעד טינ טציזַאב ןענַאגרָא-סגנומעטָא עלעיצעּפס ןייק
 רַאפ גיטיונ זיא סָאװ ,ףָאטש-רעיוז םעד ןײירַא טגיוז רע .םרָאװ
 בעילוצ טכייפ רעמיא זיא עכלעוו ,טיוה ןייז ךרוד ,ץנעטסיזקע ןייז
 .קעווצ םעד

 ַא ןופ טהעטשַאב םרָאוװ-דרע םעד ןופ םעטסיס-ןעוורענ סָאד
 עטגינייארַאפ ךעלקיטש ייווצ ןופ טלעטשעגפיונוצ זיא סָאװ ,ךרַאמ

 םעד ןופ .ענרַאב ַא ןופ םרָאפ יד טָאה ייז ןופ עדעי סָאװ ,עסַאמ
 רָאװ ןופ זלַאה רעד ואוו ,ךיז טניפעג רעכלעוו ,ךרַאמ ןעגיזָאד

 ןופ פיל רעטשרעביוא רעד וצ ןעוורענ ךיז ןעהיצ ,ןָא ךיז טגנַאפ
 םעד ןעכַאמ ןעוורענ עגיזָאד יד  .ּפָאק ןייז וצ ןוא ?יומ סמרָאװ

 ערעדנא עהייר עצנַאג ַא .ךילדניפּפמע סרעדנוזַאב םרָאװ ןופ ּפָאק
 ןעלייט ענעדישרַאפ יד רעביא ךרַאמ םעד ןופ ךיז ןעהיצ ןעוורעג
 .רעּפרעק סמרָאװ םעד ןופ

 ןעגעל ךרוד רָאפ טמוק םרעוו"דרע יד ןופ גנורהעמרַאפ יד

 ,ךיז ןעניפעג םרעוו-דרע ואוו ,דרע ףיוא טבָארג ןעמ ןעוו .רעייא
 ,ךעלעקייק עכילניורב רעדָא עכילבלעג עניילק טפָא ןעמ טקרעמַאב

 ךעלעקייק עניזָאד יד ןיא טָא .רענרעקדץייוו יו ךילנהע ןענייז עכלעוו

 .ןעגעל םרעוו-דרע יד סָאװ ,ךעלעייא יד ךיז ןעניפעג

 רהעז ַא םרעוו-דרע יד ייב זיא רעייא ןענעל ןופ סעצָארּפ רעד

 ,ןערָאװעג טנָאמרעד רעהירפ ןיוש זיא סע .רעשיטסירעטקַארַאכ

 םענעלָאװשעגפיוא ןַא םרָאוװ-דרע רעד טָאה זלַאה ןופ טייוו טינ זַא

 סע ןעוו .?לעטָאז , ןעפורעג טרעוו סָאװ ,ףיירטש ןעטיירב ןעסייוו

 ,רעייא ענייז ןעגעל ןָא טננאפ םרָאוװ-דרע רעד ןעוו ,טייצ יד טמוק

 ,טייקגיסילפ ַאזַא סױרַא ךיז ןופ ףיירטש רעסייוו רעד טָא טזָאל

 ַא יװ גניר ןעטיירב ַא טעדליב ןוא טעװעטרַאהרַאפ טרעוו סָאװ

 -פיונוצ ךרוד ןָא ןַאד טגנַאפ םרָאװ רעד .םרָאװ םעד םורַא ןענַארק

 ;נוטכיר רעד וצ ןעגַארק םער ןעקור וצ ךיז ןעהיצסיוא ןוא ןעהיצ

 !עוו ןוא ,(ּפָאק ןופ גנוטכיר רעד וצ) ןענַאנרָא-סטכעלשענ ענייז ןופ

 -ַאב יד ןוא ךעלעייא יד ןערעוו ,טקורעגוצ ןיהַא טרעוו ןעגַארק רעד

 ןַאד .םהיא ןיא ןעסיוטשעגנייוא (ערז) טייקניסילפ-סגנוטכורפ
 ךיז טָאה רע ןעוו .וצ ּפָאק םוצ רעטייוו ןענארק רעד ךיז טקור

 ןעדנע ענייז ךיז ןעהיצ ,םרָאװ ןופ ּפָאק םעד רעביא טקורעגרעביא
 סָאד .עלעקעז ןעטכאמרַאפ ַא ןיא ךיז טלעדנאווראפ רע ןוא ףיונוצ
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 רע טכירק טייקגיטכיל רעד ןיא .רעטסניפ זיא סע ןעוו ןוא גיטכיל

 ךיז רע טזָאל רעטסניפ רעבָא טרעוו סע יו ,ךָאל ןייז ןופ סױרַא טיג

 "יא םרָאוװ-דרע םעד טלהעפ סע יװ ױזַא ןוא .זייּפש ןעכוז סױרַא
 ,ָאזלַא ,םהיא ןעלהעפ סע .ןערעיוא ךיוא םהיא טלהעפ ױזַא ,ןעג

 רע דנערהעוו ,ןעצנאג ןיא העימשה שוח רעד ןֹוא היארה שוח רעד
 ַא ןוא םעטה שוח ַא ,חירה שוח ַא רַארג ןעכַאװש ַא ןיא טָאה
 .שושמה שוח ןעטלעקיווטנע טוג טנעכייצעגסיוא

 -סגנואיידראפ ןעטלעקיװטנע טוג ַא טָאה םרָאװ-דרע רעד

 ןופ רעדעי סָאװ ,ןעלייט עגינייא ןופ טהעטשַאב רעכלעוו ,טַארַאּפַא

 -יידרַאפ םעד ןיא עבַאנפיוא עטמיטשַאב ַא ןעליפרע וצ טָאה ייז

 זייּפש סָאד טהעג םרָאוװ-דרע ןופ ליומ םעד ןופ .סעצָארּפ-סגנוא

 םרָאװ רעד עכלעוו ךרוד ,ןעלוקסומ טָאה עכלעוו ,זלַאה ןיא ןיירַא

 .סע טגנילשראפ רע רעדייא .זייּפש סָאד ןעטלַאהרַאפ ןעטרָאד ןעק

 -זייּפש רעדָא דנולש םעד ןיא ןיירַא זייּפש סָאד טהעג זלַאה םעד ןופ

 ,םיור ַא ןיא רעטייוו זייּפש סָאד טהעג ןעטרָאד ןופ .(טשו) רהָאר

 פארק ןופ ןוא ,לעגיופ ַא ןופ (עילָאװ) ּפארק ַא וצ ךילנהע זיא סָאװ
 רעד טימ טיידראפ טרעוו סע ואוו ,ןענָאמ םוצ זייּפש סָאד טהעג

 טלייט ןעגָאמ רעד סָאװ ,טייקגיסילפ-סגנואיידראפ רעד ןופ ףליה

 : .סױרַא ךיז ןופ

 -סיס סנָאיצַאלוקריצ-טולב ַא ךיוא טציזַאב םרָאוװ-דרע רעד
 טולב טיור ןעכלעוו ךרוד ,רעדָא-טולב ןעקור ַא טָאה רע .םעט

 -רעק ןייז ןופ ןעלייט עטשרעטניה יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא טסילפ

 טסילפ ,טָאה רע סָאװ ,רעדָא-טולב ךיוב םעד ןיא דנערהעוו ,רעּפ

 עטשרעדָאפ יד ֹוצ ,גנוטכיר רעטרהעקעננוא ןַא ןיא טולב סָאד
 -ַאלוקריצ-טולב ענידנעטשלָאפ ַא רָאפ ,ָאזלַא ,טמוק סע .ןעלייט

 רעדָא סנייא ךיז ןעניפעג רעּפרעק ןייז ןופ עלעגניר ןעדעי ןיא .עיצ

 ןעדנוברַאפ ןענייז עכלעוו ,טייז רעדעי ןופ ךעלרעדָא עניד ייווצ
 ךעלרעדָא יד .רעדָא-ךיוב םעד טימ ןוא רעדָא-עקור םעד טימ
 ,ןעטפלע ן'זיב עלענניר ןעטעביז ןופ ,ךעלענניר עטשרערָאפ יד ןיא
 -נַאנַאפ ןוא גנוהיצפיונוצ יד ךרוד ןעריסלוּפ יז ןוא ערעסערג ןענייז
 ןעמהענרַאפ ךעלרעדָא עניזָאד יד .ךעלטנעוו ערעייז ןופ גנוהיצרעד
 .ץרַאה ַא ןופ ץַאלּפ םעד םרָאוװ-דרע םעד ייב

 טולב טיור טסילפ סע עכלעוו ןיא ,ךעלרעדָא עניד ,עניילק

 "יוא רָאנ .םרָאװ םעד ןופ טיוה ן'רעביא טיײרּפשראפ ךיוא ןענייז
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 רעכעל ערעייז סָאװ ,םעד ךרוד ןָאט וצ סע ןעגנואווצעג ןענייז ייז

 ןערעוו ייז ןעוו רעדָא ,רעסַאװ טימ טליפעגנָא ןערעוו דרע רעד ןיא

 ייז ןעגנַאפ טכַאנ יד ןָא טמוק סע ןעוו .םיאנוש ןופ טנלָאפרַאפ

 ןַאד ךיוא רעבָא ,זײּפש ןעכוז דרע רעד ןופ ןעכירקוצסיורַא ןָא

 רעייז סױרַא זיולב ןעקעטש ייז ,ןעצנאג ןיא סױרַא טינ ייז ןעכירק

 לייט ןעטשרעטניה םעד דנערהעוו ,דרע רעד ןופ ?ייט ןעטשרעדָאפ

 ןיא ךיז גידנעטלַאה ױזַא ןוא .דרע רעד ןיא ןעקעטש ייז ןעזָאל

 ןייז טימ ךיז םורַא רע טכוז ,דנע ןעטשרעטניה םעד טימ דרע רעד

 .זיּפש ןעניפעג וצ ,ךיז טניפעג ?יומ ןייז ואוו ,דנע ןעטשרערדָאּפ

 זיא סע ןעכלעוו טָאה םרָאװ-דרע רעד זַא ,ןעמונעגנָא טרעוו סע

 ןעניפעגסיוא םייב םהיא טפלעה סָאװ ,חירה שוח ַא ןופ רוּפש

 ןוא רעפעיט ןעבָארג םרָאװ-דרע רעד ךיז טמהענ טפָא .זייּפש

 ןוא ,גנונהָאו ןייז ןערעסערגרַאפ וצ ידכ ,דרע רעד ןיא רעטיירב

 ערנעטיידַאב ץנַאנ רעּפרעק ןייז ךרוד ךרוד רע טזָאל גידנעבָארנ

 -לעוו ,ןעפָאטש-סגנורהַאנ יד טיידרעפ רע עכלעוו ןופ ,דרע ןעסַאמ

 "דרע עטיידרַאפנוא יד גידנעפרַאװסיױרַא ,ייז ןיא ךיז ןעניפענ עכ

 *סיוא טָאה רע עכלעוו ,רעכעל יד ןופ גנַאגנײרַא םעד ייב ןעלייט

 "רע יד ןיא ןעקרעמַאב ןערוּפש-דרע עכלעזַא ןעק ןעמ .ןעבָארגעג

 יו סיוא ןעהעז ייז ,ןעבָארנעגכרוד ךיז טָאה םרָאװ ַא ואוו ,רעט

 רע ןעוו ,םרָאװ-דרט רעד .ךעלרינש עגימרעפ-ל?אריּפס עטהערדעג

 -ָארגעגסיױא יד ךרֹוד רע טזָאל ,דרע רעד ןיא רעכעל ענייז טבָארנ

 ןוא טייקוצ רע זַא ןעגָאז ןעק ןעמ .רעּפרעק ןייז ךרוד דרע ענעב

 .סיוא טבָארג רע סָאװ דרע יד טיידרַאּפ

 ןעגניירב ,דרע יד ןעייקוצ ןוא ןעבָארנוצ ןעניזָאד םעד ךרוד

 -ברוד ןעפלעה ייז .טייברַא-דנאל רעד ןעצונ עסיורנ םרעוו-דרע יד

 דנעטיידַאב טימרעד יז ןעכַאמ ןוא דרע יד ןעשימכרוד ןוא ןערעקַא

 ,רערַאבטכורּפ

 ,זיּפש ןיא רעביילקסיוא ןייק טינ ןענייז םרעוו-דרע יד םגה

 עסיוועג וצ ייז ןעבָאה ךָאד ,ייז ךיז טכאמ סע סָאװ ,סעלַא ןעסע ייז

 ליוו ןעמ .שיילפ ןוא טיורק וצ סרעדנוזַאב ,עבעילרָאפ ַא ןעזייּפש

 -עג-סקַאמשעג ַא) םעטה שוח ַא ןעבָאה ייז זַא ,ןעגנירד ןופרעד

 שוח ןעטלעקיװטנע טוג רהעז ַא טָאה םרָאװ-דרע רעד .(?היפ

 רע ןעק ,ןעגיוא ןייק גידנעבָאה טינ .(?היּפעג-סגנוּפַאט) שושמה
 :עדיישרעטנוא רעּפרעק ןייז ןופ ?ייט ןעטשרערָאפ ןייז טימ ךָאד

 זיא סע ןעוו ,רעמיא סייוו רע ןוא סינרעטסניפ ןוא טכיל ןעשיווצ
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 ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ךעלערעה עטרַאה עגינייא יד ?לעיפ רהעז
 ,ךעלערעה עטרַאה עגיזָאד יד טימ ,רעּפרעק ןייז ןופ ךעלעגניר יד

 ןעוו ,רעּפרעק ןייז רע טציש ,דרע רעד ןיא יז גידנעקעטשניירא
 .ּפָאק ןייז טימ דרע רעד ןיא טבָארג רע

 ןַא ךיז טניפעג םרָאװ ןופ דנע ןעטשרעדָאפ םעד ןופ טייוו טינ
 "ורעג טרעוו סָאװ ,ףיירטש רעסייוו ,רעטיירב רענעלָאװשעגפיוא
 וצ םרָאװ ןופ טצונַאב טרעוו ןוא "ןענַארק , רעדָא ,?"לעטָאז , ןעפ

 -ַאב רעטייוו טעװ סע יװ ,טגעל רע סָאװ ,ךעלעייא יד ןעצישַאב
 .ןערעוו ןעבירש

 רעד .ןעלוקסומ ןעטכיש ייווצ ךיז ןעניפענ טיוה ןייז רעטנוא
 רעד עכלעוו ךרוד ןעלוקסומ גניר ןופ טהעטשַאב טכיש רעטשרעביוא
 -נוא רעד ןוא ,גנעל רעד ןיא רעּפרעק ןייז סיוא טהיצ םרָאװ

 .םרָאװ-דרע ןַא ןופ גנולקיוטנע 'יד-- .24 גנונכייצ
 ; םרָאװ-דרע רעד סיורַא טמוק סע עכלעוו ןופ עלעייא סָאד ,א
 ףופ ַא ,1 ;ייא ןופ סיורַא טמוק סָאװ ,םרָאוװ-דרע רעגנוי ַא ,ב
 טהיצ רע ןעכלעוו ,ןעגַארק םעד טימ ,םרָאוװ-דרע רעטלעקיווטנע
 ןופ לייט רעטרעסערגראפ ַא ,ד ;ךעלעייא ענייז רעביא רעבירַא
 ןייז ףיוא ךעלערעה עפייטש עניילק יד טגייצ סָאוװ ,םרָאװ-דרע
 .ךיז טגעוװַאב רע עכלעוו טימ ,ךיוב

 רע עכלעוו ךרוד ,ןעלוקסומ-גנעל ןופ טהעטשַאב טכיש רעטשרעט

 ףיוא .רעצריק ןערעוו לָאז רע זַא ,ףיונוצ רעּפרעק ןייז טעשטרָאק

 -ייר עטלעּפָאד רֶעיפ טיוה רעד ןופ סױרַא ןעצרַאטש טייז-ךיוב רעד

 .ןעגעוַאב ךיז םרָאװ םעד ןעפלעה עכלעוו ,ךעלערעה עטרַאה ןעה

 רע סָאװ ,םעד ךרוד זייוולייט ,ָאזלַא ,ךיז טגעװַאב םרָאוװ-דרע רעד

 ;ערַאש ךרוד זייוולייט ןוא רעּפרעק ןייז סיוא טהיצ ןוא ףיונוצ טהיצ

 ףיוא טונ רהעז טכירק רע .ךיוב ןייז ןופ ךעלערעה עטרַאה יד טימ

 -יּפעלק ַאזַא ןופ ףליה רעד טימ ןעכעלפ (עדנעהעטש) עלַאקיטרעוװ
 .סױרַא ךיז ןופ טינ טיוה ןייז סָאװ טייקניסילפ רענ

 -לעז ךיז ןעזייוַאב ייז .תויח-טכַאנ ןענייז םרעוו-דרע יד

 עוו רעסיוא ,גָאטייב דרע רעד ןופ עכעלפ-רעביוא רעד ףיוא ןעט
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 ,ךעלמירעוו אניכירט עניילק יד ןערעוו ןַאד ,היח זיא סע רעכלעוו
 -ַאב ץַאר םעד ןופ ןעלוקסומ יד ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה עכלעוו

 ןיא ךיז ןעטיירּפשראפ ייז ,היח רעד ןופ ןענָאמ םעד ןיא טיירפ

 ןעלקיווטנע ךיז ןוא ןעסקַאװ לענש ןָא ןעגנאפ ןוא םירעדעג ערהיא
 ןֶא ייז ןעגנַאפ ןַאד .ןערעטלע ערעייז וצ ךילנהע ןערעוו ייז זיב

 יי יב
 יי 73 די :
 = עי ירא

 : 2 וע
2225 

 ןַא ,א .םרעוו"דנור רעדָא םרעוו-םידעפ -- .99 גנונכייצ
 ;לַאנַאק-זייּפש ,ש ;זלַאה ןייז ,ה ;ליומ ןייז ,מ .םרָאװ-גיסע
 ןיא ןעלקיווטנע ןיא ךיז ןעטלַאה סָאװ ,ךעלמירעוו עגנוי יד ,ן
 -לעקסומ יד ןיא אניכורט ַא ,ב .םרָאװ-גיסע ןופ םירעדעג יד
 .ןעשנעמ ַא ןופ שיילפ

 ,ךעלמירעוו עניילק סױרַא ןעמוק סע עכלעוו ןופ ,ךעלעייא ןענעל

 ,גנולקיווטנע ןופ סעצארּפ ןעניבלעזמעד ךרוד רעדיוו ןעכאמ עכלעוו

 .ןערעטלע ערעייז יו

 גנולקיווטנע רעד ןיא עפוטש ערעכעה ַא -- .םרעוו-דרע יד
 -ַאב ירד סָאװ ,םרעוו-לעגניר ענעדישרַאפ יד ןענייז ,םרעוו יד ןופ

 ןעבָאה םרעוו עגיזָאד יד .םרעוו-דרע יד ןענייז ייז ןופ עטסעטנַאק

 ןעסיוועג א זיב קעווא ייז ןעלעטש עכלעוו ,ןענַאנרָא ערערהעמ ןיוש

 .ןעשינעפעשַאב עטלעקיווטנע רעכעה יד ןופ עהייר רעד ןיא רַארג

 טלעטשעגנפיונוצ זיא ןוא דנור זיא םרָאוװ-דרע ןופ רעּפרעק רעד

 טוג ןיוש זיא םרָאװ-דרע םעד ייב .,ךעלעגניר עניילק עהייר ַא ןופ

 -ֵאֹפ ַא ןופ ,ךיוב ַא ןופ ןוא ןעקור ַא ןופ גנולקיווטנע יד רַאבנעק

 יד זיא סָאד סָאװ ,לייט ןעטשרעטניה ַא ןופ ןוא לייט ןעטשרעד

 רעד .ןעשינעפעשַאב עטלעקיווטנע רעכעה יד ןופ קיטסירעטקַארַאכ

 ןיא זיא ,ליומ ןייז ךיז טניפעג סע ואוו ,םרָאוװ-דרע םעד ןופ ּפָאּק

 ןַא סלַא םהיא טנעיד רע רעבָא ,טלעקיווטנע גינעוו ךָאנ םרָאפ רעד

 רעכלעוו ןיא ,דרע יד ןעבָארג וצ טנעמורטסניא רעטנעכייצעגסיוא

 ךיוא םהיא ןעפלעה דרע רעד ןיא ךיז ןעבָארג םוצ .טבעל רע
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 וצ ןוא ןעמיווש וצ ,ןענעװַאב וצ ךיז םהיא ןופ טצונַאב ןערעוו
 ןופ ךרַאמ רעד ךיוא ךיז טציטש רעדנעב-לוקסומ יד ףיוא .ןעכירק
 -רענ יד ןוא ,ּפָאק ןייז ןופ טנעהַאנ ךיז טניפעג סָאװ ,לעמירעוו
 ךרוד ןהעז ךיוא ןעק ןעמ .ךרַאמ םעד ןופ ךיז ןעהיצ עכלעוו ,ןעוו

 -ערעג ענייז ,לעמירעוו-ניסע םעד ןופ רעּפרעק ןעגיטכיזכרוד םעד
 ןעגיבלעז םעד ןיא .לערהער דַארנ ַא יװ ךיז ןעהיצ עכלעוו ,םיר

 ןיַאלּפ גונעג ןַארַאפ ךיוא זיא ,ךיז ןעניפעג םירעדעג יד ואוו ,םיור

 יד רַאפ ןוא ?לעמירעוו םעד ןופ ןענַאגרָא-סגנורעּפכורפ יד רַאפ
 "עג םיור ןעניבלעזמעד ןיא .ןעריצודָארּפ ייז עכלעוו ,ךעלעייא

 -ונעגנָא טרעוו סע סָאװ ,טייקניסילפ ַא רַאפ ץַאלּפ ךיוא ךיז טניפ
 ,טביולנ ןעפ .לעשינעפעשַאב םעניילק םעד ןופ טולב סָאד סלַא ןעמ

 זייּפש ןעלייטראפ וצ עבַאנּפיוא יד טָאה טייקניסילפ עגיזָאד יד זַא
 םעד טרהיפ ןוא לעמירעוו ןופ רעּפרעק םעד ןיא ףָאטש-רעיוז ןוא
 ןערייש עכלעוו ,ןערינ ענייז וצ ןעזייּפש עטיידראפ יד ןופ לַאפּפָא
 : .רעּפרעק ןופ סױרַא לַאפּפָא םעד

 ,םעדכרוד רָאפ טמוק ?עמירעוו-גיסע םעד ןופ גנורעּפכורפ יד
 ןערעוו ייז ןופ ןוא ךעלעייא ךיז ןעלקיווטנע רעּפרעק ןייז ןיא סָאװ

 דנור ערעדנַא ייב .ךעלמירעוו ןערָאבעג רעּפרעק ןיא םהיא ייב

 ןיא טנעלענסיוא רעהירפ ךעלעייא יד ןערעוו םרעוו םידעפ רעדָא

 טמוק ןעטרָאד ןוא ,ןעבעל םרעוו יד עכלעוו ןיא ,טייקגיסילפ רעד |

 ךיז ןעלקיווטנע ןוא סיוא ןעסקַאװ עכלעוו ,ךעלמירעוו סױרַא ייז ןופ
 .ןערעטלע ערעייז וצ ךילנהע

 . "ניק ערעייז ןעפרַאד םרעוו םידעפ רעדָא דנור עטסיימ יד ייב
 ךיז ןעלקיווטנע ייז רעדייא ,געוומוא ןעגנַאל ַא ןעכַאמכרוד רעד
 רעד ןיא רָאפ ךיז טיס טלעטש אניכירט יד .סיוא ןעסקַאװ ןוא
 .לַאפ ןעשיטסירעטקַארַאכ ַא טכיזניה

 סע ןעכלעוו ןופ לעמירעוו רעשיטיזַארַאּפ ַא זיא אניכירט יד

 .םיריזח ןוא טניה ,ןעצַאר סרעדנוזַאב ,תויח ענעדיישראפ ןעדייל
 ַא ןופ םירעדעג יד ןיא טצעזַאב ,לשמל ,ךיז טָאה ַאניכירט ַא ןעוו
 טנעל יז .ךעלעייא ערהיא ןענעל ןעטרָאד ןָא ךיילג יז טגנַאפ ,ץַאר

 .ןענָאילימ ערערהעמ לָאמ סעכנַאמ ,להָאצ עסיורג גיזיר ַא ןיא ייז

 עכלעוו ,ךעלמירעוו עניילק ץנאנ סױרַא ןעמוק ךעלעייא יד ןופ
 ןעטרָאד ךיז ןעהערד ,ץַאר םעד ןופ ןעלוקסומ יד ןיא ןיײרַא ןעכירק
 יוזַא ןענעק ייז .ןעניל ױזַא ןעביילב ןוא עלַאריּפס ַא יװ ףיונוצ

 ןופ ןעסענעגפיוא רעבָא טרעוו ץַאר ַאזַא ןעוו .ןערהָאי ןעגילּפָא
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 ן'רעסיוא טָאה רע ןוא גנַאל לָאצ לעטרעפ ַא ךרע ןַא ,רעצרוק ַא רהעז

 .ןעגניר יירד זיולב ,ּפָאק

 -ַאב םרָאװ-דנַאכ ןייא יוװ רהעמ סָאװ ,זיא שיטסירעטקַארַאכ

 .היח ַא ןופ רעדָא ןעשנעמ ַא ןופ םירעדעג יד ןיא טינ ךיז טצעז

 ןיא ,תויח יד רַאפ ךילדעש רהעז טּפָא ןענייז םרעוװ-דנַאב יד

 לָאמ סעכנאמ ןעגניירב ייז ןוא ,טסענ רעייז ךיז ןעכַאמ ייז עכלעוו

 ןעשיוצ סרעדנוזַאב ,תויח-זיוה ןעשיווצ ןעגנוטכינרַאפ עסיורג

 .ןעסּפעש

 ןעבָאה ןֹוא ?יומ עלעיצעּפס ןייק טינ ןעבָאה םרעווידנַאב יד

 ייז .,ןענַאגרָא-סגנואיידראפ ןוא זייּפש עלעיצעּפס ןייק טינ ךיוא

 "עג יד ןופ טפאז םעד ןיא ךיז ןעדָאב ייז .גיטיונ טינ סע ןעבָאה

 -ישרַאפ ךרוד ןיירַא םהיא ןעגיוז ןוא ךיז ןעניפעג ייז ואוו ,םירעד

 .רעּפרעק רעייז ןופ ןעגנונפע ענעד

 ןעלייט עכלעוו ,םרעוו-דנַאב עכלעזַא ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע

 ךיז טלעקיווטנע לייט רעדעי ןוא ןעייווצ ןיא רעדנַאנַאפ ןיילַא ךיז
 .םרָאװ-דנַאב םענעסקַאוװרעד-לופ ,ןעצנַאנ ַא ןיא

 -עפ רעדָא םרעוו-דנור יד -- .(ןעדָאטַאמענ) םרעוו דנור יד
 עלעיפ ןופ ןעהעטשַאב ,ןעפורעגנ ךיוא ןערעוו ייז יו ,םרעוו-םיד
 ןעטיזַארַאּפ ןענייז ייז ןופ ערערהעמ .סעיצעּפס עגיטרַאנעדישראפ
 -על רעייז ןופ לייט ַא זיולב ייז ןופ ערעדנַא ,ןעבעל ןעצנַאג רעייז
 זיּפש רעייז ןעכוז ןוא רערעדנַאװ עיירפ ןענייז ערעדנַא ןוא ןעב
 .ןעניפעג רָאנ ןענעק ייז ואוו

 יד ןוא ,ןיד ןוא דנור זיא םרעוו עגיזָאד יד ןופ רעּפרעק רעד

 רעד טימ ןענעקַאב וצ ךיז םוא .עצרוק ץנַאג ןענייז ייז ןופ עטסיימ
 ןייז טעוו ,םרעוו-דנור ענעדישרַאפ יד ןופ קיטסירעטקַארַאכ דנורג
 יד ןוא םרָאוװ-ניסע םעד --- ייז ןופ רֶאּפ ַא ןעבײרשַאב וצ גונענ
 .ַאניכירט

 ןופ גנעל יד טָאה רע ,רעניילק ץנַאג א זיא םרָאװ-גיסע רעד
 זיא רעטעמילימ ַא) רעטעמילימ ייווצ זיב רעטעמילימ ןייא זיולב
 לעמיש םעד ןיא ךיז טניפעג רע .(שטניא ןַא ןופ לעט29 ַא ךרע ןַא

 טקעדַאב זיא רעּפרעק ןייז .טפאז-טכורפ עטרעייזענרעביא ןַא ןופ
 ןענַאגרָא עטַאקילעד ענייז טצישַאב סָאװ ,לעטייה ןעטרַאה ַא טימ
 .טבעל רע רעכלעוו ןיא ,טייקרעיוז רעד ןופ גנוקריוו רעד ןעגעג

 -לעוו ,רעדנעב ןעלוקסומ יד ןהעז רעבָא ןעמ ןעק לעטייה םעד ךרוד

 עכלעוו ןוא ?לעמירעוו ןופ גנעל רעצנאנ רעד רעביא ךיז ןעהיצ עכ
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 -עז ַא טימ ךיז סע טקעדַאב ןַאד .ּפֶא ךיז טלעטש סע ואוו ןייווש
 טלעקיוטנע דנע ןערעטנוא ןייז ןופ ןוא ?עטייה ןעכילנהע-לעק
 -ולפ ענידרעסַאװ ערָאלק ַא טימ טליפעגנָא ,לירעכנעּפ ןיילק ַא ךיז
 םרָאװידנַאב רעד טרעװ .דנאטשוצ ןעניזָאד םעד ןיא .טייקגיס
 טימ ,רעכנעּפ ַא ןופ טהעטשַאב רע .?םרָאװ-רעכנעּפ , ןעפורעגנָא

 רעיפ טָאה סָאװ ,לעּפעק ןעדנור-גנאל ןיילק ַא ןוא זלַאה ןעצרוק ַא
 "נַאנ ןיא .ךעלעקשטורק ןופ לעדניורק ןיילק ַא ןוא ןענַאנרָא-גיױז
 יָאר םעד ןיא .(שטניא) לָאצ ?לעטרעפ ַא םורַא גנעל ןייז זיא ןעצ

 עגנאל 8 ןעביילברַאפ םרָאװ-דנַאב רעגנוי רעד ןעק דנַאטשוצ ןעניז
 רע ןעק ןייווש ןופ ןעלעקסומ יד ןיא ךיז גידנעניפעג ?ייוו ,טייצ
 גנולקיווטנע עגידרעטייוו ןייז רַאפ ,ןעלקיווטנע טינ רעטייוו ךיז
 -נעגעלעג עגיזָאד יד .ןעשנעמ ַא ןופ םירעדעג יד גיטיונ רע טָאה
 ,שיילפ-ןייווש לעקיטש ַא ףיוא טסע שנעמ ַא ןעוו רע טגירק טייה
 רעגנוי רעד ןעוו .ךיז טניפעג םרָאװ-דנַאב רעגנוי רעד ,רע ,ואוו
 -ַאב ,ןעשנעמ ַא ןופ םירעדעג יד ןיא ןעמוקעגניירַא זיא םרָאוװ-דנאב
 טימ ןייא ךיז טסע ,לעטייה עטשרעביוא ןייז ןופ ךיז רע טיירפ
 יד ןופ טיוה-םיילש םעד ןיא ןענַאגרָא-ניױז ןוא ךעלעקשטורק ענייז

 טגנַאפ ןוא םענייז רעכנעּפ םעד קעװַא טפרַאװ ,םירעדעג עכילשנעמ

 ּפָאק ַא ןיא ךיז רע טלעדנַאװרַאפ טשרעוצ .,ןעבעל םעיינ ַא ןָא
 ןופ דנע ןערעטנוא ןופ ןוא םרָאװ-דנַאב םענעסקַאוװרעד ַא ןופ
 זיב ,ןעטייווצ ן'כָאנ עלעגניר ןייא ןעסקַאװסױרַא ןָא ןעננַאפ ּפָאק
 .םרָאװ-דנַאב רעגנַאל ַא סיוא טסקאוו סע

 יר ןופ גנולקיווטנע יד רָאפ טמוק ןפוא ןעכילנהע ןַא ףיוא
 ,סרעוו-דנאב ןַארַאפ ןענייז סע .םרעווידנַאב ןעטרַאס ערעדנַא
 סלַא גנולקיווטנע רעייז ןופ עדַאטס עטשרע יד ךרוד ןעכַאמ עכלעוו
 ןַארַאפ ןענייז סע .סקָא ןַא ןופ ןעלעקסומ יד ןיא "םרעוו-רעכנעּפ,
 רעייז ןוא ,ץעק ןופ םירעדעג יד ןיא ןעבעל עכלעוו ,םרעוו-דנַאב

 ןעלוקסומ יד ןיא ךרוד ייז ןעכַאמ םרעוו-רעכנעּפ סלַא גנולקיווטנע

 םירעדענ יד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,םרעו-דנַאב יד .זיימ ןופ

 ןעלוקסומ יד ןיא טבעלעג דנעגוי רעהירפ רעייז ןיא ןעבָאה טניה ןופ
 סָאװ םרָאװ-דנַאב טרָאס עדנַא ןַא .ןעזָאה רעדָא סעקילָארק ןופ
 -רנעגוי ענייז ןיא טָאה ,דנוה ַא ןופ םירעדעג יד ןיא טניפעג ןעמ
 ןאראפ ךיוא זיא סע .סּפעש ַא ןופ ךרַאמ םעד ןיא טבעלעג ןערהָאי
 טבעלעג רנעגוי ןייז ןיא טָאה רעכלעוו ,טניה ייב םרָאװ-דנַאב ַא
 זיא םרָאװי-דנַאב רעניזָאד רעד .ןעשנעמ ַא ןופ םירעדעג יד ןיא



 19 ' םרעוו יד

 ןעק טייקניטעט סנָאיצקודָארּפער ןייז רעבָא ,עכילבייוו ןוא עכיל

 -עגניר ערעדנַא יד ןופ ּפָא ךיז טלייט סע ןעוו ,זיולב ןעלקיווטנע ךיז

 רעד ןופ םירעדעג יד ןופ ןעדישעגסיוא גידנערעוו ,םרָאװ ןופ ךעל

 -ניירא ןוא ןענופעג רעהירפ ךיז טָאה סע עכלעוו ןיא ,שינעפעשַאב

 .שינעפעשַאב רעדנַא ןַא ןופ םירעדעג יד ןיא גידנעמוק

 -ניר יד .ךעלעייא עניצניילק טימ לופ זיא עלעגניר סעדעי

 ןוא ערעדנַא יד ןופ ּפִא ךיז ןעלייט ,ףייר ןערעוו עכלעוו ,ךעלעג

 ,שינעפעשַאב רעד ןופ םירעדעג יד ןופ ןעסױטשעגסורַא ןערעוו

 -רַאטש ךעלעגניר ענעסיױטשענסױרַא יד .טבעלעגנ ןעבָאה ייז ואוו

 . -טנע ןעבָאה ייז סָאװ ,ךעלעייא יד ןוא ּפֶא טייצ עצרוק ַא ןיא ןעב
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 ןייז ,ק .(סיורג עכילריטַאנ) םרָאװידנַאב ַא ,א -- .82 ננונכייצ
 ןופ (לייט) טנעמגעפ רענעטינשעגפיוא רעטליײטעגּפָא ןַא ,ב ;"ּפָאק;א
 ןַאגרַא-סגנורעּפכורפ םענעגייא ןייז ךווד ןיילַא ןעק סָאװ ,םרָאװ-דנַאב
 רעד ,ם ;םרָאװידנַאב ןעצנַאג ַא ןיא ןעסקַאװסיוא ןוא ןערהעמראפ ךיז
 .גנונעפע"סטרובעג יד ,ע !;טנעמגעפ םעד ןופ ןאגוָא-סגנורעּפכורפ
 .טרעסערגרַאפ קרַאטש םרָאוװ-דנַאב ןופ "ּפָאק, רעד ,ג

 עלעייא סעדעי .טלעוו רעשירפ רעד ףיוא סױרַא ןעמוק ןעטלַאה
 ןופ סע טציש סָאװ ,ל?וסּפַאק רעדָא ,ץכַאלָאש ַא טימ טקעדַאב זיא
 -נולשרַאפ לאפוצ א ךרוד טרעוו עלעייא ַאזַא ןעוו .גנוגידעשאב
 .ןעגנולקיווטנע ןופ עירעס עיינ ַא ןָא ךיז טגנַאפ ,ןייווש ַא ןופ ןענ
 טזעלעגפיוא טרעוו עלעייא םענעגנולשרַאפ םעד ןופ ץכַאלָאש רעד

 טרעוו לעמירעוו גנוי ,ןיילק ַא ןוא ןייווש םעד ןופ ןעגָאמ םעד ןיא
 ךיז טגנַאפ לעמירעוו ןיילק עטעײרפַאב סָאד .עלעייא ןופ יירפ

 סע זיב ,ןייווש ןופ ןעגָאמ ןופ ךעלטנעוו יד ךרוד ןעבָארנכרוד ןָא
 םעד ןופ ןעלוקסומ יד ןיא טרָא ןעדנעסַאּפ ַא ךיז רַאפ טניפעג
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 רעגיזָאד רעד סָאװ ,געוו רעטהערדעג ,רעגנַאל רעניזָאד רעד
 -ייררע ךילדנע לָאז רע זיב ,ןעכַאמכרוד טפראדעג טָאה טיזַארַאּפ

 -על טייקגיהעפ עכילרעדנואוו ַא רַאּפ סָאװ טזיִיװַאב ,לעיצ ןייז ןעכ
 -נוגנידַאב יד וצ ןעסַאּפוצוצ ךיז ןעציזַאב ןעשינעפעשַאב עגידעב
 -עזוצטרָאפ ןוא ןעריטסיזקע וצ ידכ ,םורַא ייז ןעלגניר עכלעוו ,ןעג
 .ןימ רעייז ןעצ

 ןענעכייצ םרעוו-ןעטיזַארַאּפ יד ןעשיווצ --- .םרעווידנַאב יד
 ןעבָאה עכלעוו ,(ןעדָאטסעצ) םרעוו-דנאב יד סיוא רעדנוזַאב ךיז
 ןעטסענ ערעייז ךיז ןעכַאמ םרעוו-דנאב יד .ןעמרָאפ ענעדישרַאפ
 -ארבעטרעוו יד ןיא ,תויח םינימ ערעכעה יד ןופ םירעדעגנ יד ןיא

 -עדעג יד ןיא ךיוא ןוא (ןייב-ןעקור ַא ןעבָאה סָאװ תויח יד) ןעט
 ךיז ןעפור ייז יו רעדָא ,םרעוו-דנאבדןייווש יד .ןעשנעמ ןופ םיר
 סע ןענייז ,"םואילָאס ָאינעט , ןעמָאנ ןעכילטפַאשנעסיװ רעייז טימ
 -ָאד יד ןופ עכנאמ .םירעדעג עכילשנעמ יד ןופ רעניואוונייא יד
 ןעכיירגרעד ערעדנא ,עגנַאל רהעז ןענייז םרעוו-דנאב-ןייווש עניז
 ַא ןופ רעּפרעק רעד .(סופ 80 ךרע ןַא) רעטעמ 16 ןופ גנעל ַא
 -ענפיונוצ ,דנַאב א וצ טייקכילנהע יד טָאה םרָאוװ-דנאבדןייווש
 ייז זיִּב רענעלק ץלַא ןערעוו עכלעוו ,ךעלעגניר עכַאלפ ןופ טלעטש

 ןופ "ַּפָאק, םעד טימ סיוא ךיז טזָאל רעכלעוו ,דנע םוצ ןעמוק
 .םרָאװ

 -ערגרַאפ ַא רעטנוא םרָאוװ-דנאב םעד טכוזרעטנוא ןעמ ןעוו
 "ּפָאק , ןייז ןופ ךרַאמ םעד ןופ זַא ,ןעמ טקרעמַאב ,זָאלג-סגנורעס

 .רעּפרעק ןייז ןופ ננעל ןעצנַאנ םעד רעביא ןעוורענ ךיז ןעהיצ
 עהייר עצנַאנ ַא טָאה םרָאװ-דנַאב ןופ רעּפרעק ןיא "ּפָאק , רעד
 טימ ןענַאגרָא-גיוז ןוא ךעלרעכעטש ,ךעלעקשטורק ענעדישרַאפ

 טגיוז רע עכלעוו טימ ןוא םירעדעג יד ןיא ןייא ךיז טסע רע עכלעוו

 .ייז ןופ טפַאז םעד

 ַא ךיז ןיא טלַאהטנע םרָאװ-דנַאב םעד ןופ עלעגניר סעדעי
 סע זַא ,טסייה סָאד ,םעטסיס סנָאיצקודָארּפער ןענידנעטשלָאֿפ
 ןוא ןענַאנרָאסטכעלשעג עכילבייוו יא עכילנעמ יא ךיז ןיא טָאה

 ,ןערהעמראפ ךיז ןוא ךיז רַאפ ןעבעל ַא ןערהיפ ןָאק עלעגניר סעדעי
 .ענירביא יד ןופ ּפָא וליפַא ךיז טלייט סע ןעוו

 -עטניא ןַא רהעז זיא םרָאװ-דנַאב םעד ןופ גנולקיווטנע יד
 .עלענניר סעדעי זַא ןערָאװעג טקרעמַאב ןיוש זיא סע .עטנאסער
 -נעמ ,ןענַאגרָא עכילטכעלשעג עדייב ךיז ןיא טלַאהטנע םרָאװ ןופ
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 א! םרעוו יד

 -ךַאלפ עשיטיזַארַאּפ יד ןעגעל ,ןימ םעד ןעצעזוצטרָאּפ ידכ

 להָאצ עטסערג יד וליפַא ןעוו ןוא ךעלעייא להָאצ עניזעיר ַא םירעוו

 ייז ןופ עגינייא רעבָא ןעבָאה ,ןערָאלראפ זָאלטכורפ טהעג ייז ןוא*

 ןעדמערפ ַא ןיא געוו רעייז ןעניפענ וצ לַאפוצ ַא ךרוד סנַאש ַא

 לעיּפשייב ַא סלַא .ןימ רעייז ןעצעזטרָאפ ןעטרָאד ןוא רעּפרעק

 יד ןיא ןעבעל עכלעוו ,םרעוו-ךאלפ עשיטיזַארַאּפ יד ןענעיד ןענָאק

 טגעל םרעוו עניזָאד יד ןופ רעדעי .ןעסּפעש ןופ ןעלַאנַאקדלַאג

 רעטעּפש ןערעוװו עכלעוו ,ךעלעייא דנעזיוט טרעדנוה עכילטע סיוא

 -ָאד יד ןופ ענינייא ןעוו ןוא ,רעּפרעק ספָאש םעד ןופ ןעדעישעגסיוא

 ,עשזול ַא ןיא ןעלַאפוצניירַא טייהנעגעלעג ַא ןעבָאה ךעלעייא עגיז

 יז ןענעק ןַאד ,ץַאלּפ ןעטכייפ זיא סע ןעכלעוו ןיא רעדָא ּפמוז ַא ןיא

 -ניג ייז רַאפ ןענייז ןעגנוגנידַאב עגימורַא יד ןעוו ,ןעלקיווטנע ךיז

 סָאר טכירק ,ּפמוז ןיא רעדָא רעסַאװ ןיא ךיז גידנעניפעג .גיטס

 ןָא טגנַאפ ןוא עלעייא ןופ לעטייה םעד ןופ סױרַא לעמירעוו גנוי

 טנעגעגַאב סע זיב הורּפֶא ַא ןהֶא ןעכירקמורַא רעדָא ןעמיװשמורַא

 .רעּפרעק ןייז ןיא ךיז טצעזַאב סע ןוא קענש טרָאז ןעסיוועג ַא

 טצעזאב ךיז טָאה םרָאװ רעגנוי רעד יוװ םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 רעיינ ַא סױרַא םהיא ןופ טמוק ,קענש םעד ןופ רעּפרעק םעד ןיא

 יד ןופ רענייא) םרָאוװ-שָארפ ַא וצ ךילנהע זיא רעכלעוו ,םרָאװ

 -ָאד רעד .(שָארפ ַא ןופ גנולקיווטנע רעד ןיא ןעפוטש עטשרע

 ףיױרַא טכירק ,קענש ןופ רעּפרעק םעד טזָאלרַאפ םרָאװ רעיינ רעגיז

 ,ץבאלָאש ןעטרַאה ַא טימ ןעטרָאד ךיז טקעדַאב ןוא זָארג ַא ףיוא

 ַא ןעו .ןעכָאװ עכילטע ןעגילּפָא דנַאטשוצ אזַא ןיא ןָאק רע ואוו

 טיזַארַאּפ רעגנוי רעד טָאה ,זָארגנ ןעגיזָאד םעד ףיוא טסע סּפעש

 *לַאנ םעד ןיא ןײרַא ןַאד טמוק רע .לעיצ ןייז טכייררע ךילדנע

 ַא ןיא סיוא טסקאוו ןוא ןעטרָאד ךיז טצעזַאב ,סּפעש ןופ לַאנַאק

 .ןערעטלע ענייז ןיא ןעטָארעג ,טיזַארַאּפ ןעגידנעטשלַאפ
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 ,םרעוו-ךַאלפ ןַארַאפ רעבָא ןענייז סע .טצעזַאב ךיז ןעבָאה ייז רעּפ

 ןייא ךיז ןעסע עכלעוו ,ןעטיזַאּבַאּפ ענידנעטשלָאפ ןענייז עכלעוו

 ןעהיצ ןוא ןעשינעפעשַאב ענידעבעל עדמערפ ןופ רעּפרעק םעד ןיא
 םרעוו-ךַאלפ עשיטיזַארַאּפ עניזָאד יד .הנויח רעייז טפַאז רעייז ןופ

 ןעגנוגנידַאב יד רעטנוא ,טרעדנעעג דנעטיידַאב ץנַאנ ךיז ןעבָאה

 -נייא יד ,ןערעטלע-רוא ערעייז ןופ ,ןעבעל וצ סיוא טמוק ייז סָאװ
 גידנעבעל .סױרַא ןעמאטש ייז עכלעוו ןופ ,םרעוו-ךַאלפ עכַאפ

 רעייז םהיא ןופ גידנעהיצ ןוא רעּפרעק ןעדמערפ ַא ןיא רעדָא ףיוא

 ןעדנואוושרַאפ םרעוויךַאלפ עשיטיזַארַאּפ יד ייב ןענייז ,הנויח

 ייז ,ניטיונ טינ ייז רַאפ ןענייז ייז .ןענַאגרָא-סגנוגעװַאב ערעייז

 רעייז ןעכוז וצ ץַאלּפ וצ ץַאלּפ ןופ ןענעװַאב טינ ךיז ןעפרַאד

 טָאה ןענַאגרָא-סגנונעװַאב ענעדנואוושרַאפ יד טָאטשנַא .הנויח

 גיטיונ ןענייז עכלעוו ,ןענַאגרָא ערעדנַא טלעקיווטנע ייז ייב ךיז

 ייב ךיז טָאה סע  .ןעגנוגנידַאב-סנעבעל עשיטיזַארַאּפ רעייז רַאפ

 ןענעק ךיז ןעלָאז ייז עכלעוו טימ ,ןענַאגרָא עכלעזַא טלעקיווטנע ייז

 .ןעבעל ייז ןעכלעוו ןופ ,רעּפרעק ןעדמערפ םעד ןיא ןעטלַאה טסעפ

 עכלעוו טימ ,ךעלרעכעטש רעדָא ךעלקעשטורק עכלעזַא ןעכָאה ייז

 ןַאגרָא-גיױז ַא ןוא ,רעּפרעק ןעדמערפ םעד ןיא ןייא ךיז ןעסע ייז

 .הנויח רעייז רַאפ רעּפרעק ןעדמערפ םעד ןופ טפַאז םעד ןעגיוז וצ

 יד -- םרעוו-ךַאלפ עשיטיזַארַאּפ יד ןופ גנולקיווטנע יד
 ןעבעל עכלעוו ,םרעוו-ךַאלפ עשיטיזַארַאּפ ןופ תורוד ענערָאבעג-יינ

 -עשַאב רעדמערפ א ןופ (גינעוועניא טינ) רעּפרעק םעד ףיוא
 -יבלעז םעד ףיוא ןעבעל ןעביילב וצ ןעגנואווצעג טינ ןענייז ,שינעפ

 -הירבעגסיוא עגנוי יד .ןעבעל ןערעטלע ערעייז אוו ,רעּפרעק ןעג
 ןופ ןערעדנַאװקעװַא טכייל ןענָאק םרעוו-ךַאלפ עשיטיזַארַאּפ עט
 -לעוו ןופ רעּפרעק ַא ךיז רַאפ ןעכוזסיוא ןוא םייה סנרעטלע רעייז

 רעבָא זיא סָאד .ןעצעזַאב וצ ךיז ואוו ,שינעפעשַאב זיא סע רעכ
 -יזַארַאּפ יד ןופ רוד ןעגנוי םעד רַאפ ןָאט וצ ױזַא רערעווש ?עיפ
 יד ןיא ,רעּפרעק םעד ן| י א ןעבעל עכלעוו ,םרעוו-ךַאלפי עשיט

 טכייל ױזַא טינ ןיוש זיא ייז רַאפ .שינעפעשַאב ַא ןופ םירעדעג
 -סגנוסַאּפוצ יד .ןעצעזַאכ וצ ךיז ואוו םייה עיינ ַא ןעניפעגוצסיוא
 לעטימ ַא ןענופעג ָאד ךיוא רעבָא טָאה רוטַאנ רעד ןופ טייקגיהעפ
 -רַאפ ַא רהעז זיא ?עטימ רעד .ןימ םעד ןעטלַאהוצפיוא ױזַא יו

 רעבָא ,רוטַאנ רעד ןיא לַאפ רעד טּפָא זיא סָאד יו ,רעשירעדנעווש

 ,טאטלוזער ןעטשניוועג םעד טכייררע רע
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 סָאד זַא ,ןעמונעגנָא ךיוא טרעו סע .סינרעטסניפ ןוא טכיל ןעש
 םנה ,טייקכילגעמ יד ךיוא םהיא טינ םרָאװ ןופ םעטסיס-ןעוורענ
 ןעלהיפ וצ ןוא חיר ַא ןעקעמשרעד וצ ,דַארג םעניילק ץנַאנ ַא ןיא

 ףניפ יד ןופ רעיפ םרעוו-ךַאלּפ יד ןעציזַאב ןפוא םעד ףיוא .םעט ַא
 -דניפּפמע) שושמה שוח ,(ןהעז) היארה שוח :ךילמענ ,םישוח

 .(קַאמשעג) םעטה שוח ןוא (ןעכיר) חירה שוח ,(ןעּפַאט ןופ טייקכיל

 -סרעהעג ןייק ,(רעהעג) העימשה שוח רעד זיולב םהיא טלהעפ סע
 | .טינ רע טָאה ןענַאנרָא

+ 3 
7 

 0 ! א 5 יי
 לא : גע ץ : 7 א

 קרַאטש) םרָאװ-ךַאלּפ רעשיטיזַארַאּפ ַא --- .80 גנונכייצ
 -כורפ ענייז ןופ גנונעפע יד ,ע ;ליומ ןייז ,מ .(טרעסערגראפ
 ,ךעלקישטורק יד ןוא ןאגרַא-גיוז ןייז ,ק ;ןענַאגרָא סגנורעּפ
 סָאד) .רעּפרעק ןעדמערפ ןיא ןייא ךיז טסערפ רע עכלעוו טימ
 -סיס-סגנואיודראפ סָאד ,ץרַאװש טנעכייצעג זיא םעטסיס-ןעוורענ
 .(טריטקנוּפ זיא םעט

 עכלעזַא ןַארַאּפ ןענייז סע --- .םרעוו-ךַאלּפ עשיטיזַארַאּפ
 -עבעל ערעדנַא ןופ ןובשח םעד ףיוא ןעבעל עכלעוו ,םרעוו-ךַאלפ

 ןעלשומ יד ןיא ךיז ןעצעזַאב ייז ןופ ערעדנַא .ןעשינעפעשַאב עניד

 ,שיפ-ןערעטש ןופ סרעּפרעק ירד ףיוא רעדָא ןעקענש עסיוועג ןופ
 ןעלמַאז רהַאפעג ןהֶא ןענעק ןוא דנייפ ןופ רעכיז ןענייז ייז ואוו
 -ַארַאּפ עבלַאה זיולב ןענייז םרעוו-ךַאלּפ עניזָאד יד .זייּפש רעייז

 רעדָא לעשומ סנעדמערפ ַא טימ זיולב ךיז ןעצונַאב ייז .ןעטיז

 טינ רעבָא ןעהיצ ייז .הריד ַא רַאפ רעּפרעק סנעדמערפ ַא טימ
 ןעלשומ סנעמעוו ןיא ןעקענש יד ןופ טפַאז םעד ןופ הנויח רעייז
 -רעק סנעמעוו ףיוא ,שיפ-ןערעטש םעד ןופ רעדָא ךיז ןעצעזַאב ייז
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 םעד וצ ךילנהע ןענייז ןעננוגעוַאב ענייז סָאװ ,עלערעה ןעכילנהע

 .טניוו ןיא םַאלפ ַא ןופ ןערעטיצ

 ,םעטסיס-ןעוורענ ןעטמיטשַאב ַא ךיוא ןעבָאה םרעוו-ךַאלפ יד

 ייב .ךיז ןעניפעג ןעגיוא יד ואוו ,ּפָאק ןיא רעטנעצ ןייז טָאה סָאװ

 ,ןערָאװעג ןעבירשַאב רעהירפ ןענייז עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב יד

 ןעפורעגנָא ןענעק לָאז סָאװ ,סעכלעזַא ןענופעגסיוא טינ ןעמ טָאה

 ןעמ טָאה ןעטַארעטנעלעצ עכנַאמ ייב ..םעטסיסדןעוורענ ןערעוו

 ןעפורעגנָא ןענעק עכלעוו ,רעּפרעק ןיא ןעלעצ עכלעזַא ןענופעגסיוא

 רעדָא רהעמ ךיוא ןענייז ןעלעצ עניזָאד יד .ןעלעצדןעוורענ ןערעוו

 רעבָא ,ךעלמידעפ-ןעוורענ טימ ךיז ןעשיווצ ןעדנוברַאפ רעגינעוו

 ןעוורענ ןעטמיטשַאב ַא סלַא ןעמהעננָא טינ ךָאנ ךָאד סע ןעק ןעמ

 םעטסיס-ןעוורענ סָאד זיא רעבָא םרעוו-ךַאלפ יד ייב .םעטסיס

 ַא ןופ םעטסיס-ןעוורענ רעד ,א -- .99 ננונכייצ
 -סיס-סגנואיידראפ ןייז ,ב ;םרָאװ-ךַאלּפ רעסַאוװ-שירפ
 .ןעלעצ-סםָאלּפ יד ,ש ;םעט

 ןיא ,םרָאװ-ךַאלפ םעד ןופ ּפָאק םעד ןיא .טמיטשַאב גידנעטשלאפ

 ייווצ טרירטנעצנָאק ןענייז ,ךיז ןעניפעג ןעניוא יד ואוו ,ץַאלּפ םעד

 "רענ ךעלטניב סױרַא ןעהעג סע עכלעוו ןופ ,ןעלעצ-ןעוורענ ןעּפורג

 ןופ רעּפרעק ןעצנַאנ ן'רעביא ךיז ןעגייווצרַאפ עכלעוו ,םידעפ-ןעוו

 ןופ טייקגיטעט יד ןערילוגער םידעפדןעוורענ עניזָאד יד .םרָאװ

 םהיא ןעביג ןוא םרָאװ םעד ןופ ןענַאנרָא יד ןופ ןוא ןעלוקסומ יד

 -ַאב עדעי ןעלהיפ וצ רעדָא ןעדניפּפמע וצ טייקכילגעמ יד ךיוא

 -רענ-סננודניפּפמע רעדָא ןעוורענ-סלהיפ יד .ןעסיוא ןופ גנורהיר

 לייט ןעטשרעדָאפ םעד ןיא ןוא טיוה רעד ןיא ךיז ןעניפעג ןעוו

 יד טימ ןעדנוברַאפ ןענייז עכלעוו ,ןעוורענ יד .םרָאװ םעד ןופ

 "יווצ ןעדיישרעטנוא וצ טייקכילנעמ יד םרָאװ םעד ןעבינ ,ןעגיוא
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 .ר ןוא ןעניוא יד ךרוד גיטנעק גונעג ןיוש רעבָא זיא םרעוו-ךַאלּפ

 ןופ דנע ןעטשרעדָאפ םעד ןיא ןעבָאה ייז סָאװ ,ךעלדנערעה-?להיפ

 ,ליומ סָאד ,גנונעפע עניילק ַא ךרוד ןוא ,ןעביוא ןופ ,רעּפרעק רעייז
 .ןעטנוא ןופ

 םעטסיס סגנואיידרַאפ סָאד זיא םרעוו-ךַאלפ עניילק יד ייב

 ןהֶא ,לַאנַאק ןייא ןופ ןעצנאנניא טהעטשַאב סע ךאפנייא ץנַאג

 -סיס-סגנואיידרַאפ סָאד זַא ,ןעגָאז ןעק ןעמ .ןעגנוגייווצרַאפ םוש

 ייב .םירעדעג ערעדנַא ןהֶא ןענָאמ ַא ןופ זיולב טהעטשַאב םעט

 םעטסיס-סגנואיידרַאפ סָאד רעבָא זיא םרעוו-ךַאלּפ ערעסערג יד

 ןעטנַאנעגָאז רעדָא לַאנַאק-זייּפש םעד ןופ .רעטריצילּפמָאק ןיוש

 -רַאפ עכלעוו ,ןעגנוגייווצרַאפ ענעדיישרַאפ סױרַא ןעהעג ןענָאמ

 ייז ןיהואוו ,רעּפרעק ןופ ןעלייט ענעדיישרַאפ ןיא ךיז ןעטיירּפש

 .זייּפש עטיידרַאפ סָאד ןעגניירב

 רעד רַאפ ןַאנרָא ןעלעיצעּפס ַא ךיוא ןעבָאה םרעוו-ךַאלּפ יד

 -רעק ןופ ןעזייּפש עטיידרַאפ יד ןופ לַאפּפָא םעד ןופ גנ;דיישסיוא

 -עּפס ןייק טינ ןעבָאה ןעטַארעטנעלעצ יד ןוא ןעמָאװש יד .רעּפ

 גנודיישסיוא יד .לַאפּפָא ןופ גנודיישסיוא רעד רַאפ ןַאגרָא ןעלעיצ

 ןופ ןעלעצ ענעדיישרַאפ יד ךרוד רָאפ ייז ייב טמוק לַאפּפָא ןופ

 םעד ראפ ןאגרָא-סגנודיישסיוא ןעלעיצעּפס ַא ןהֶא ,רעּפרעק רעייז

 -סיוא עלעיצעּפס ןַארַאפ ןענייז רעבָא םרעוו-ךַאלפ יד ייב .קעווצ

 רעייז רעביא טעמכ טנייווצרַאפ ןענייז עכלעוו ,ןענַאגרָא-סגנודייש

 -סגנודיישסיוא יד ןופ ןעגנונייווצרַאפ עכנַאמ .רעּפרעק ןעצנַאג

 רעּפרעק םעד ןופ עכעלפרעביוא רעד ןיא ןעגנונעפע ןעבָאה ןענַאגרָא

 ןעזייּפש עטיידרַאפ יד ןופ לַאפּפָא רעד עכלעוו ךרוד ,םרָאװ ןופ

 ןעבָאה ןעגנוגייווצרַאפ ערעדנַא יד דנערהעוו ,טדיישעגסיוא טרעוו

 .רעּפרעק סמרָאװ ןופ ןעלייט עכילרעניא יד ןיא ןעגנונעפע ערעייז

 ךיז ןעניפעג עכלעוו ,(ןעגנוליוהסיוא) םיללח יד ןיא ךיז ןעגידנע ייז
 -םַאלּפ ןעפורעגנָא ןערעוו עכלעוו ,םרָאװ ןופ ןענַאגרָא יד ןעשיווצ

 טרעוו סָאװ ,זייּפש רעטיידרַאפ רעד ןופ לַאפּפָא רעד .ןעלעצ
 םעטסיס-סגנודיישסיוא םעד ןופ ןעגנונייווצרַאפ יד ןופ טכַארבעג

 םעד ןיא טלעמַאזעגפיוא רעטעּפש טרעוו ,םיללח עטנָאמרעד יד ןיא

 -סױרַא לַאפּפָא רעד טרעוו ןעטרָאד ןופ ןוא ןעלעצזסַאלפ יד ןופ ?לח

 -נהע-שטייב ַא ןופ ןעגנוגעווַאב יד ךרוד ןעסיוא ךָאנ ןעסיוטשעג

 .ןעלעצדםַאלפ יד ןופ ?לח םעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,עלערעה ןעכיל

 -שטייב ןעגיזָאד םעד ןופ עקַאט טמוק "ןעלעצ-םַאלפ , ןעמָאנ רעד
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 ןופ) רעטעמ ןהעציירד זיב סקעז ןופ גנעל ַא טּפָא ןעכיירנרעד ,ןעט
 .(סופ 40 זיב 0

 ןיא טינ ,ןעיירפ ןיא ןעבעל עכלעוו ,םרעוו-ךַאלפ עגינעי יד
 סנעטסיימ ךיז ןעביילק ,ןעשינעפעשַאב ערעדנַא ןופ סרעּפרעק יר

 -ייז ייז ןופ עכנַאמ .ןייטש ַא רעטנוא טרָא-סגננוניואוו רעייז סיוא
 טכַאמ רעגניפ ן'טימ רהיר רעטכייל ןייא סָאד ,טַאקילעד ױזַא ןענ

 זָאלרילָאק טעמכ ןענייז ייז ןופ עכנַאמ .ןעבעל רעייז ןופ ףוס ַא
 עכלעוו ,ןערילָאק עכלעזַא ןעבָאה רעדעיוו ערעדנַא ,גיטכיזכרוד ןוא
 ןעניפעג ייז ואוו ,גנובעגמוא רעד ןופ ןערילָאק יד טימ ןעמיטש
 עטסעב יד זיא גנובענמוא רעד וצ רילָאק ןופ גנוסַאּפוצ יד .,ךיז

 ןעשינעפעשַאב עטנעפַאװַאבמוא ןוא עזָאלצוש עגיזָאד יד רַאפ ץוש
 סָאװ ,רילָאק רעייז בעילוצ .דנייפ ערעייז ןופ ףירגנָא ןַא ןענענ

 רעטשרעביוא רעד .םרעוודךַאלפ --- .98 גננונכייצ
 -שירפ ַא רעטשרעטנוא רעד ;םרָאװ-ךַאלפ-"םי ַא זוא
 .(טרעסערגראפ עדייב) םרָאװ-ךַאלּפ רעסַאװ

 רעייז .טינ ייז ןעמ טקרעמַאב ,גנובעגמוא רעייז וצ טסַאּפעגוצ זיא

 רעדָא ,טכַאנ יד ןָא טמוק סע ןעוו ןעכוז סױרַא ייז ןעהעג זייּפש

 טהעז ,גנוגעװַאב רעייז טעטכַאבָאעב ןעמ ןעוו .געט עלעקנוד ןיא

 .ןעכירק ַא וצ יו ךיז ןעשטילג ַא וצ ךילנהע רהעמ זיא יז זַא ,ןעמ

 ,ךעלמרעוו עניילק ,ייז ךיז טכַאמ סע סָאװ ייז ןעננַאפ געוו ן'פיוא

 .זייּפש רעייז סלַא ןעכיורבעג ייז עכלעוו ,ןעטקעזניא רעדָא ןעקענש

 ןעמ עכלעוו ,םרעוו-ךאלפ ןעטרָאס עניזָאד יד גידנעכוזרעטנוא

 ,ןעכייט עפעיט טינ ןופ רענייטש יד רעטנוא ןעניפעג טכייל ןעק

 -לֶאפ טינ ךָאנ זיא לייט רעטשרעדָאפ רעייז זַא ,ןעמ טקרעמַאב

 יד ייב לַאפ רעד זיא סָאד יוװ ,ּפָאק ַא ןיא טלעקיווטנע נידנעטש

 עניזָאד יד ןופ ּפָאק רעד .ןעּפורג םרעוו עטלעקיווטנע רעכעה
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 .לעטיּפַאק רעטכַא

 .םעטסיס-ןעוורענ רעייז --- .םעטסוס-סגנואיידרַאפ רעייז --- .םרעוו:ךָאלו

 .םרעוו-דנַאב --- .גנולקיווטנע רעייז --- .םרעוו-ךַאלפ עשיטיזַארַאּפ ---

 "ווַאיּפ --- .םרעוו-םי --- .םרעוו"דרע --- .םרעוו םידעפ רעדָא דנור ---

 .ןעלשומ-ןעּפמָאל --- .ןעעריפעג -- .ןערעפיטָאר --- .סעק

 .םרעוו יד

 םעד ןיא רעכעה עפוטש עדנעטיידַאב ַא -- .םרעוו-ךַאלּפ יד
 -רַאפ ןיא .םרעוו יד ןעהעטש םיאורב ענידעבעל יד ןופ ךיירגינעק

 זיב ןענייז עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב-רעסַאװ עגירעדינ יד טימ ךיילג

 -יוטנע רהעמ לעיפ םרעוו יד ןענייז ,ןערָאװעג ןעבירשאב טציא

 -ָאקלָאפ רהעמ לעיפ ןוא ערעטריצילּפמָאק רהעמ לעיפ ,ערעטלעק
 -עװַאב רַאפ ןענַאגרָא ענעדיישרַאפ טימ ,ןעשינעפעשַאבכ ערענעמ

 -ָארּפ ענעדיישרַאפ יד .וו .זַא .א גנוריטנעירָא ,ןהעז ,ןעלהיפ ,גנונ

 -עג ןעבירשַאב טציא זיב ןענייז עכלעוו ,ןעָאזָארדיה ןוא ןעָאזָאט

 עגידעבעל ףיוא ךילנהע גינעוו רהעז ךילרעסיוא ןענייז ,ןערָאװ

 רעכילטינשכרוד רעד סאוו ,ףירגאב םעד טיול ,ןעשינעפעשאב

 - *ַָארּפשענסױא ןענייז רעבָא םרעוו יד .ןעבעל ןעגעוו טָאה שנעמ

 ,סעיצקנופ-סנעבעל ענעכָארּפשעגסיױא טימ ,םיאורב ענידעבעל ענעכ

 .ןהעז ןעק רעדעי סָאװ

 רעד טיול ,ןעּפורג ערערהעמ ןיא טלייטעגנייא ןערעוו םרעוו יד

 -יא ערעייז ןופ גנונדרָאנייא רעד ןוא רעּפרעק רעייז ןופ עמרָאפ

 ,םרעוו-ךַאלפ יד ןענייז ןעּפורג עטסניטכיוו יד .ןענַאנרָא עכילרענ

 .םרעוו-לעגניר יד ןוא םרעוו-דנור יד

 ןוא ךַאלפ ,ןָא טגייצ ןעמָאנ רעייז יוװ ,ןענייז םרעוו-ךַאלּפ יד

 ןעבעל ייז ןופ עכנַאמ .רעטעלב ןופ םרָאפ יד ןעבָאה ןוא גישטַאלּפ

 יד ייב ןוא סעשזול ןיא ,ןעבייט ןיא ,דרע עטכייפ ןוא ןעּפמוז ןיא

 .ןעבעל ןעטיזַארַאּפ ַא ןערהיפ רעדעיוו ערעדנַא .םי ןופ סעגערב

 עכלעוו ןופ ,ןעשינעפעשַאב ערעדנַא ןופ סרעּפרעק יד ןיא ןעבעל ייז

 םעניילק ןופ סנעטסיימ ןענייז עטשרע יד .הנויח רעייז ןעהיצ ייז !

 -נעס ןעבעיז זיב ףניפ ןופ גנעל יד םיוק ןעכיירגרעד ייז ,סקואוו

 יזַארַאּפ יד ,רעבָא עטייווצ יד ,(סעשטניא 8 זיב 2 ןופ) רעטעמיט
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 .(ןויבצ) ןאמּפָאה .ב .רד 9

 -ַאװכ יד ןופ ןעבירוצ ןוא ןעכָארבוצ גידנעטשַאב רעמיוב ןעלַארָאק

 -וצ ןוא ענעכָארבוצ יד ןופ .ייז רעביא ךיז ןענָארט עכלעוו ,סעיל

 -ןַאמ ןיא ןעבילקעננָא ךיז ןעבָאה ,רעמיוב-ןעלַארָאק ענעביר

 -יוטנע ןעבָאה ןעּפילַאּפ-ןעלָארַאק יד ואוו ,םי ןופ רעצעלּפ עכ

 ןעמַאזוצ סָאד ,ןעסַאמ עסיורג עכלעזַא ,סעינָאלָאק עסיורג טלעק

 ןעטעלעקס יד ןוא ןעקסולָאמ ענעדיישרַאפ יד ןופ ןעלשומ יד טימ

 ץנַאג ןערָאװעג ןעפַאשעג ןענייז ,ןעָאזָאטָארּפ ענעדיישרַאפ יד ןופ

 -ָאלפ טַאַאטש םעד ןופ גערב-םי םעד ייב .ןעלזניא עדנעטיידַאב

 םעד ןיא ןוא ,ַאקירעמַא ןופ ןעטַאַאטש עטנינייארַאפ יד ןיא ,ַאדיר

 .לעזניא-ןעלַארָאק ַא -- .917 גנונכייצ

 ןופ עכנַאמ סָאװ ,ןעלזניא ןעלַאהָאק ךיז ןעניפעג םי ןעשיפיסַאּפ

 .ליימ טרעדנוה עכילטע ןופ חטש ַא ןעמהענרַאפ ייז
 יד ןופ ,סַארדיה יד ןופ ןעבעל םעד ןופ ןהעז וצ זיא סע יו

 ייז ייב ןעריטסיזקע ,שיפ-ןיטַאלעשז ןוא ןעלַארָאק יד ,ןעָאזָארדיה

 -ןעינָאלָאק יד ייב יו ,ןעמרָאּפ-סנעבעל ערעטריצילּפמָאק-לעיפ ןיוש

 -ַאנרֶא ענעדיישרַאפ ןיוש ןעבָאה ייז .ןעמָאװש ןוא ןעָאזָאטָארּפ
 -יווצ טריטסיזקע סע ןוא סעיצקנופ-סנעבעל ענעדיישראפ ראפ ןענ

 .גנולייטרַאפ-סטייברא עסיוועג ַא ןענַאגרָא יד ןעש

 == יה 4 יי 1
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 69 תויח:ךיולש רעדָא ןעטַארעטנעלעצ

 יד ןופ ךעלדנערעה-ננַאפ יד ןוא ליומ סָאד ךיז טניפעגנ סע ואוו

 .טקעדַאב טינ ןענייז ,ןעּפילָאּפ-ןעלַארָאק
 ןעלייט ענעדיישרַאפ ןיא ךיז ןעניפעג ןעּפילָאּפדןעלַארָאק יד

 .ןעשינעפעיט עטסערג יד ןיא ןוא ןענערב יד ייב ,םימי יד ןופ
 ןופ ןערעסַאװ יד ןיא ךיז ייז ןעניפעג רעבָא םוטעמוא יוװ רהעמ

 -עגמוא ןעטרָאד ןעסקַאו ייז .ןעדנעגעג (עסייה) עשיּפָארט יד
 עכנַאמ ןיא .סופ טרעדנוה זיב גיצכעז ןופ שינעפעיט ַא ןיא רהעפ
 רעדנַאנַאפ ךיז ייז ןעסקַאװ ,גיהור זיא רעסַאװ סָאד ואוו ,רעטרע
 -רע יד ןיא .רעדלעוו עגידרעסַאוװרעטנוא עטכידעג ,עסיורג ןיא

 יד ןערעוו ,עניהור ןייק טינ ןענייז ןערעסַאװ יד ואוו ,רעבָא רעט

 רהָאר ,א .ןעלַארָאק ןעטרַא ענעדיישראפ --- .98 גנונכייצ
 רעדָא עטיור ,ג ;ןעּפילָאּפעלַארָאק עכאפנייא ,ב ; ןעלַארָאק
 "ראפ ראפ לעדנַאה ןיא טכַארבעג ןערעוו עכלעוו) ןעלַארָאק עזַאר

 .(גנורעיצ ענעדייש

 = אי
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 .(ןויבצ) ןאמּפָאה .ב .רד 68

 ןופ טנַאקַאב טוג זיא "ןעלַארָאק , ןעמָאנ רעד .ןעּפילַאּפ ןעלַארָאק
 יד ןופ טכַאמעג ןערעוו סָאו ןעכַאז-סננורעיצ ענעדיישרַאפ יד
 סלַא ןעפַאשַאב ןעּפילַאּפ ןעלַארָאק יד עכלעוו ,ןעטעלעקס עטסעפ

 ןעהעטשַאב ןעטעלעקס יד .סרעּפרעק ערעייז רַאפ ץוש ןוא עציטש
 ןעכילטיור ַא ןופ סנעטסיימ ,ףָאטש ןענידרענייטש ,ןעטרַאה ַא ןופ
 לַאירעטַאמ רערַאבטסָאק סלַא ןענעיד ןוא רילָאק ןעזָאר-לעה רעדָא

 -רינש יװ ,ןעכַאז-סגנוריצ ענעדיישראפ םהיא ןופ ןעטייבראוצסיוא
 .וו .זַא .א ןעשָארב ,ןעלערָאק ,ךעל

 גנולקיווטנע יד -- .25 גנונכייצ
 -טסַאג וד ,א .ּפילָאּפ לַארָאק ַא ןופ
 : : וירפ לַארָאק ןופ ָאירבמע יד) אליר
 ןופ ליימ ַא -- .94 גנונכייצ דָאּפ רעגנוי רעד ,ב ; ( גידנעמיווש
 .עינַאלַאק ןעלַארָאק ַא רעגנוי רעד ,ג ;ןעלייט 12 ןיא ּפיל
 -טנע רעגידרעטייוו ןייז ןיא ּפילָאּפ
 גנודליב גנאפנָא יד ,ך ;גנולקיוו
 גנודניבראפ ןיוז ןיא לַארָאק ןופ
 .ךלַאק טימ

 ןעסקואווסורַא ךרוד ךיז ןערהעמרַאפ ןעּפילַאּפ ןעלַארָאק יד

 ריז ןעוו ןליפַא ייז וצ טפעהַאב ןעביילב עכלעוו ,רעּפרעק רעייז ןופ

 ערעדנא סיורא ןעמוק ןעסקואווסיורא יד ןופ .סיורג סיוא ןעסקאוו

 ןעלַארָאק ַא ךיז טלעקיוטנע ןפוא אזא ףיוא ןוא ןעסקואווסיורַא

 רעדעי .םיוב רעטנייווצראפ לעיפ ַא יו סיוא טהעז סָאװ ,עינָאלָאק

 טכיש ןעטשרעביוא םעד ןופ רדסכ טריצודָארּפ ּפילאּפ ןעלַארָאק

 יד טקעדַאב סָאװ ,טעלעקס םעד ןופ ףָאטש םעד רעּפרעק ןייז ןופ

 ,ןענייווצ יד ןופ ןעדנע יד זיולב ,עקעד ַא טימ יו עינָאלָאק ןעלַארָאק



 07 תויח-ךיולש רעדָא ןעטַארעטנעלעצ

 ערעדנַא יד יװ ,ןענָאמ ַא טימ ליומ ַא ןעבָאה עכלעוו ,ןעשינעפעש

 -םי ירד .ןערָאװעג ןעבירשַאב רעהירפ ןענייז עכלעוו ,ןעָאזָארדיה

 יד יװ ןפוא ןעגיבלעזמעד ףיוא ןייּפש רעייז ןעגנַאפ ןענָאמענַא
 ןעבָאה ייז עכלעוו ,ךעלדנערעה-גנַאפ ןופ ףליה רעד טימ ,ַארדיה
 עניילק ןופ ךיז ןערהענ ןענָאמענַא-םי יד .להָאצ רעסיורג ַא ןיא

 -ננַאפ ערעייז טימ ןעגנַאפ ייז עכלעוו ,ךעלשיפ רעדָא ןעסּפערק
 ןעציש ייז עכלעוו טימ ,ןעלעצ-ךעטש ךיוא ןעבָאה ייז .ךעלדנערעה
 | | .דנייפ עדנעּפיירגנָא ןעגעג ךיז

 ךרוד רָאפ טמוק ןענַאמענַאאםי יד ןופ גנורהעמרַאפ יד

 רעּפרעק ןופ לייט ןעסיוועג ַא ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ךעלעייא

 -טנע ןוא טהירבעגסיוא ןעטרָאד ןערעוו ןוא שינעפעשַאב רעד ןופ
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 .ויור-םי רעדָא ,ענַאמענַא-םי ַא -- .92 גנונכייצ

 ןיוש ןענייז ןענָאמענַא-םי עטהירבעגסיוא עיינ יד ןעוו .טלעקיוו
 ןעגנַאפנָא ןיוש ןענעק ייז זַא ,ןעסקַאװעגסױא לעיפ ױזַא ףיוא

 ערעייז ןופ רעּפרעק םעד ייז ןעזָאלרַאפ ,ךיז רַאפ ןעבעל ַא ןערהיפ
 ןוא ,ליומ רעייז ןופ גנונעפע יד ךרוד גידנעכירקסיורַא ,ןערעטלע

 ןעצעזַאב וצ ךיז ואוו ,ץַאלּפ ןעדנעסַאּפ ַא ןעכוז קעװַא ןעמיווש

 ןענָאמענַא-םי יד ןופ סעיצעּפס עכנַאמ ייב .ןעביילברַאפ וצ ןוא

 טינ טסייה סָאד ,סַארדיה יד ייב יװ ,רָאפ גנורהעמרַאפ יד טמוק
 . ןופ רעּפרעק םעד ןופ סקואוסורַא ןַא ךרוד רָאנ ,ךעלעייא ךרוד

 .שינעפעשַאב רעד

 יר ןענייז ןענָאמענַאםי יד ֹוצ ךילנהע -- .ןעלַארָאק יד
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 טָאה ןעקענש-םי ןופ ןעלשומ יד ףיוא .ןעשינעפעשַאב ןופ ּפיט

 -ַאכ סרעדנוזַאב ץנַאנ זיא עכלעוו ,עָאזָארדיה ַא ןענופעגסיוא ןעמ

 טהעז גיוא ןעטעקַאנ ן'רַאפ ןוא ןיילק ץנאנ זיא יז .שיטסירעטקַאד

 -ַאב ןעמ רעבָא ןעו .עצנַאלפ עלעדייא עניילק ַא יװ סיוא יז

 ,ןעמ טקרעמַאב ,זָאלג-סגנורעסערגרַאפ ןעקרַאטש ַא טימ יז טכַארט

 -ינעפעשַאב עכילנהעדַארדיה עגנעמ עצנַאג ַא ןופ טהעטשַאב יז זַא

 םעטסיס ןעטנייווצרַאפ ַא ךרודי טנינייארַאפ ןענייז עכלעוו ,ןעש

 -רַאפ סָאװ ,ןעלצרָאװ (ןעטימ ןיא ללח ַא טימ) עטליוהעגסיוא ןופ
 .עינָאלָאק רעדָא עילימַאפ רעצנַאנ רעד ןופ סנעגָאמ יד טדניב

 -ָאק ןעָאזָארדיה רעגיזָאד רעד ןופ סמואודיווידניא ענינייא

 ןענייז ןוא ,ליומ ַא ןוא זייּפש ןעגנַאפ וצ ךעלדנערעה ןעבָאה עינָאל
 טינ ןוא ליומ ןייק טינ ןעבָאה ערעדנַא .ארדיה רעד וצ ךילנהע

 וצ ,ַארדיה יד יוװ ,ןעלעצ-ךעטש ןעבָאה ייז רָאנ ,ךעלדנערעה ןייק

 ?יומ ןייק טינ ןעבָאה רעדעיו ערעדנַא .םיאנוש ןעגעג ךיז ןעציש

 עניילק עגנעמ עצנַאג ַא ןעבָאה ייז רָאנ ,ןעלעצ-ךעטש ןייק טינ ןוא

 רעדָא ןעלעצ-סגנורהעמרַאֿפ ןעטלַאהטנע עכלעוו ,ןעגנוצרַאטשסױרַא

 ךעלדנערעה ןוא ל?ליומ ַא ןעבָאה עכלעוו ,עטשרע יד ,ךעלעייא

 ייז עכלעוו ,זיּפש טימ עינָאלָאק יד ןעגרָאזַאב ,זייּפש ןעגנַאפ וצ

 ןעטליוהענסיוא םעד ךרוד ןעלייטרַאפ ןוא ןעיידרַאפ ןוא ןעגנַאפ

 ןופ רעדעילגטימ עגירעביא יד וצ םעטסיס-לעצרָאװ ןעטנייווצרַאפ

 -ַאב ,ןעלעצ-ךעטש יד ןעבָאה עכלעוו ,עטייווצ יד .עינָאלָאק רעד

 -ץוש יד סע ןענייז ייז ,דנייפ עכילרעסיוא ןופ עינָאלָאק יד ןעציש

 "ודָארּפ עטירד יד .עינָאלָאק רעד ןופ ןעטַאדלָאס יד רעדָא ךַאװ

 ןוא סױרַא ןעסקַאו ןעשינעפעשַאב עיינ עכלעוו ןופ ,רעייא ןעריצ

 .ןימ רעייז ףיוא ןעטלַאה

 רעטנַאסערעטניא ןַא -- .ןעזיור-םי רעדָא ןענַאמענַא-םי יד
 עסיורג א ןעבָאה ייז .ןענָאמענַא-םי יד ןענייז ןעָאזָארדיה יד ןופ ּפיט

 ןופ רעסערג לעיפ ןענייז ייז רעבָא ,ַארדיה רעד וצ טייקכילנהע

 -נעס 1 ןופ סיורג ַא ןיא סיוא ןעסקַאװ ןענָאמענַא-םי יד .רהיא

 -רעדנָא זיב שטניא רעבלַאה ַא) רעטעמיטנעס 49 ןזיב רעטעמיט

 ןופ ןעהעזסיוא םעד ןעבָאה ייז .רעטעמַאיד ןיא (סופ ןעבלַאה

 .ןערילָאק עגיטרַאנעדיײשרַאפ ענהעש רהעז טּפָא ןעבָאה ןוא ןעזיור

 -סיוא ןעכילרעסיוא רעייז ןופ .ןעזיור-םי רעבירעד ייז טפור ןעמ

 -רעסַאו רעדָא ןעצנַאלפ-רעסַאװ רַאפ ןעמהעננָא ייז ןעמ ןעק ןהעז

 -ַאב ענידעבעל ייז ןענייז רעבָא טייקכילקריוו רעד ןיא ,ןעמולב
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 -ָאק ענעדיישרַאפ ןעבָאה שיפ-ןיטַאלעשז עסיורג יד ןופ עלעיפ
 "יווש ייז ןעוו .ןהעש רהעז רעסַאװ ןיא סיוא ןעהעז ייז ןוא ןעריל

 ,ןעמולב ןעטעקוב ןופ ןהעזסיוא םעד ייז ןעבָאה סעינָאלָאק ןיא ןעמ
 עניזָאד יד .לָאטסירק ןעגיטכיזכרוד ןופ טכַאמעג ןענייז עכלעוו
 ןעמָאנ םעד טימ עּפורג םעד וצ ןעגנַאלַאב שיפ-ןיטַאלעשז ענהעש

 .ןערָאֿפָאנָאפיס

 ןעק ןעמ סָאד ,גיטרַאנעדיישרַאפ ױזַא ןענייז ןעָאזָארדיה יד
 ייב .ןעמרָאפ ענעדיישרַאפ דנעזיוט רעביא ייז ןופ ןעלהעצנָא
 ננולייטוצ עטנַאסערעטניא ץנַאג ַא ןעמ טניפעג ייז ןופ עכנַאמ
 ןעטלעקיווטנע רעכעה ַא ףיוא ןָא שזייוו עכלעוו ,טייברא רעד ןופ

 שיפ ןיטַאלעשז) עינָאלָאק ןעזודעמ ַא -- .91 גנונכייצ

 רעד ,א .סיורג עכילריטַאנ ,(ןערָאּפָאנָאפיס גנונדרַא רעד ןופ
 ;רעליימ ענייז ,מ ;עינַאלָאק רעד ןופ לייט רעטשרעביוא

 יר ןופ ןעגנונפע יד ,ע ;ןעּפילָאּפ יד ןופ ךעלקעלג-םיווש יד ,ש

 רעד ןופ (ןענַאגרָא-להיפ) םידעפ-להיפ יד ,פ ; ךעלקעלג-םיווש
 ּפילָאּפ רעטרעסערגראפ-קראטש ,רעטלייטעגּפא ןא ,ב .עינָאלָאק

 ןופ גנונעפע יד ,צ ;לעקעלג-םיווש ןייז ,ש ;עינָאלָאק רעד ןופ
 .םידעפ-להיפ ענייז ,ם לעקעלגיםיווש
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 -ןיטַאלעשז ץעַאזַאפיס ַא ןופ גנולקיווטנע יד -- .19 גנונכייצ
 עדנעמיווש-יירפ ַא ,א ."שיפ-ןוז, ןעפורעג טרֶעװו רעכלעוו ,שיפ
 -עשז רענעסקַאװעגנָא רעגנוי רעד ,ב ;שיפ-ןיטַאלעשז ןופ ָאירבמֶע
 עכלעוו ,ןעלייט עכילנהע-רעלעט ןופ גנולקיווטנע יד ,1 ;שיפ-ןיטַאל
 -טנע ןוא קעווא ןעמיווש ,ערעדנא יד ךָאנ ענייא ףיוא ךיז ןעביוה
 ךעלרעלעט יד ןופ לייט ַא ,ך ;שיפ-ןיטַאלעשז ןיא ךיז ןעלקיוו
 .ןעמואושעגקעװַא ןוא ןעביוהעגפיוא ןיוׂש ךיז ןעבָאה

 -טנע-גידנעטשלַאפ ַא --- .90 גנונכייצ
 -עגמוא ,שיפ-ןוז ןיטַאלעשז רעטלעקיוו
 רעכילריטַאנ ןייז ןופ לעטירד ןייא רהעפ
 .סיורג
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 יו ,ןעשינעפעשַאב-םי ערעסערג רַאפ זיּפש ַא סלַא שיפדןיטַאל

 ןעגָאי עכלעו שימ םינימ ערעדנַא ענעדיישרַאפ ןוא שיפ-לַאוו

 לעיפ ןייק זַא ,תמא ןיא סע  .ייז ןעגנילשרַאפ ןוא ייז ךָאנ ךיז

 ,רעגנַאפ ענייז ןעבעג טינ שיפ-ןיטַאלעשז ַא ןעק ףָאטש-סגנורהַאנ

 -עשז ַא ןופ רעּפרעק םעד ןופ לײט-דנַאטשַאב רעטסערג רעד ?ייוו

 יו רָאנ .רעסַאװ טנעצָארּפ 99 ןזיב טלַאהטנע שיפדןיטַאל

 עכלעוו ,שיפ יד רַאפ ןייּפש עקַאמשעג ַא ייז ןענייז טנייש סע

 .ייז ךָאנ ךיז ןעגָאי

 (שיפ-ןיטַאלעשז עסיורג יד) ןעָאזָאפיס יד ןופ גנולקיווטנע יד
 יד .שיפ-ןיטַאלעשז עניילק יד ייב יוװ שרעדנַא ץנַאג רָאפ טמוק

 -עשז עסיורג יד סױרַא רעטעּפש ןעמוק סע עכלעוו ןופ ,ךעלעייא

 טכיש רעכילרעניא רעד ןיא סיוא טשרעוצ ךיז ןעדליב ,שיפ-ןיטַאל

 -יא רעד ןופ .ּפָא ןעמַאטש ייז רעכלעוו ןופ ,עָאזָארדיה רעד ןופ

 -דיה רעד ןופ ןענָאמ םעד ןיא ןיירַא ייז ןעלַאפ טכיש רעכילרענ

 רעכלעוו ,עלעקעז ןעגירָאה ַא ןיא ךיז ןעלקיווטנע ייז ואוו ,עָאזָאר
 וצ ךילנהע ןעטכיזניה עכנַאמ ןיא ,ןעטכיש ייווצ ןופ טהעטשַאב

 רעד טמיווש ןַאד .םָאווש ןעגנוי ַא ןופ גנולקיװטנע-סגנַאּפנָא רעד

 -ַאב ןוא ןערעטלע ענייז ןופ קעװַא שיפ-ןיטַאלעשז רענערָאבעג-יינ

 טרָאפ טצעז רע ואוו ,זָארג-םי ַא ףיוא רעדָא זלעפ ַא ףיוא ךיז טצעז

 -לֶאפ ַא ןיא סיוא טסקַאװ רע זיב ,גנולקיווטנע עגידרעטייוו ןייז

 ןופ גנולקיווטנע ענידרעטייוו יד ןוא .שיפיןיטַאלעשז ןעגידנעטש

 .עטנַאסערעטניא ץנַאג ַא זיא שיפ-ןיטַאלעשז םענערָאבעגײינ םעד

 ךיז ןעגנַאפ טשרעוצ :ןפוא ןעדנענלָאפ םעד ףיוא ּדָאפ טמוק יז

 םורַא ןעלגניר עכלעוו ,ךעלדנעבָארג עניילק הייר ַא ןעזייװַאב ןָא

 "עוו ךעלדנעבָארג יד .שינעפעשַאב רעגנוי רעד ןופ רעּפרעק םעד

 -עשַאב רעד ןופ רעּפרעק רעד זיב רעפעיט ץלַא זייווכעלסיב ןער

 טלעטשעגפיונוצ זיא סָאװ ,לייז ַא ןופ םרָאפ יד טמוקַאב שינעפ

 ןעקייז עכלעוו ,ךעלרעלעט עפעיט רעדָא ךעלּפעט הייד ַא ןופ
 -עט ןייא ןָא טגנַאפ םעדכָאנ .ערעדנַא יד ןיא ענייא טלעטשעגניירא

 טמיווש ןוא ?ייז םעד ןופ ןעביוהוצפיוא ךיז ןעטייווצ ן'כָאנ לערעל

 -ייווצ רעד םעדכָאנ ,לערעלעט רעטשרעביוא רעד טשרעוצ .קעװַא

 רעכלעוו ,שיפ-ןיטַאלעשז ַא זיא ?לערעלעט רעדעי .וװ .זַא .א רעט

 רעבִא ,םענעסקַאװרעד א ןופ םרָאפ עגנידנעטשלָאפ יד טינ טָאה

 ןעגידנעטשלָאפ םעד רע טמוקַאב גנולקיווטנע רעגידרעטייוו ַא ךָאנ

 .שיפ-ןיטַאלעשז ןעסיורג ,םענעסקַאוװעגנסיױא ןַא ןופ ןהעזסיוא
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 ןעמָאנ ןעכילטפַאשנעסיוו רעייז טימ .רעטעמַאיד ןיא סופ ַא זיב

 ןענייז שיפ-ןיטַאלעשז עסיורנ יד ייב .ןעָאזָאפיס ייז ןעמ טפור

 -עקלומרַאי ןייז ןופ דנַאר םעד םורַא ךעלדנערעה עניילק יד ץוחַא
 עכילנהע-רעגניפ עגנַאל ,עסיורג ןַארַאפ ךיוא רעּפרעק ןעכילנהע

 ןייז ןופ ןעדנַאר יד ןופ סױרַא ןעמוק עכלעוו ,ןעגנוצרַאטשסיױרַא
 רעד ןעק ייז טיס .גנַאל סופ עכילטע טּפָא ןענייז ייז .ליומ

 ןוא (ןעסבערק) סעקַאר עניילק רַאגָאז ןעגנַאפ שיפ-ןיטַאלעשז
 -עשז יד ןענעיד רעבָא רַאפרעד .,ןייּפש ןייז רַאפ ךעלשיפ עניילק

  ּוורפ ַא -- .1/ גנונכייצ
 ,שיפ -ןןיטַאלעשז רעדנעמיווש

 -עשז רעד -- .18 גנונכייצ
 -ַארקעג טָאה סָאװ ,שיפ-ןיטַאל

 ןעפורעג טפָא טרעוו רעכלעוו
 ."םמָאל-םיא ןעמָאנ םעד טימ

 עשיזעגוטרָאּפ , ןעמַאנ םעד ןעג
 ."ףוש-סגעירק
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 סױרַא ןעמוק סע עכלעוו ןופ ,ךעלעייא ?הָאצ עסיורג ַא ייז ןעריצוד
 ןעזלעפ ףיוא ןָא ךיז ןעצעז עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב עניילק עיינ
 ןיא סיוא ןעסקַאװ ןוא ךיז ןעלקיווטנע עכלעוו ןוא זָארג םי רעדָא

 ןעמוק שיפ-ןיטַאלעשז יד עכלעוו ןופ ,סעינָאלָאק עכילנהע-רעמיוב

 .סױרַא רעטעּפש

 -ַאלעשז יד ןופ ןרעטלע יד ןענייז ,ןעקרעמַאב וצ זיא סע יו

 עכילנהע-ךעלמיוב רָאנ ,שיפ-ןיטַאלעשז ןייק טינ ןייֵלַא שיפ-ןיט

 טפעהַאב נידנעייז ,סעינָאלָאק ןיא ןעבעל עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב

 "יוב עניזָאד יד ןופ ךעלעייא יד ןופ .זָארג"םי רעדָא ןעזלעפ וצ

 שיפ-ןיטַאלעשז יד סױרַא ןעמוק ןעשינעפעשַאב עכילנהע-ךעלעמ

 קירוצ רעדיוו ןעמוק שיפ-ןיטַאלעשז יד ןופ ךעלעייא יד ןופ ןוא

 ךיילנ ןענייז עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב עכילנהע-ךעלמיוב יד סױרַא

 -ַאב ןימ ַא ָאד ןעבָאה רימ .שיפ-ןיטַאלעשז ןופ ןערעטלע יד וצ
 -לע ערעייז וצ ךילנהע טינ ןענייז רעדניק יד סָאװ ,ןעשינעפעש

 -ייז ערעייז וצ ךילנהע קירוצ ןערעוו ךעלקינייא יד רעבָא ,ןערעט

 -עדנע עניד'רדסכ ַא רָאפ שיפ-ןיטַאלעשז יד ייב טמוק סע .סעד

 -עפעשַאב עכילנהע-ךעלמיוב יד ןופ .גנומַאטשּפָא רעד ןיא גנור

 שיפ-ןיטַאלעשז יד ןופ ןוא שיפ-ןיטַאלעשז יד סױרַא ןעמוק ןעשינ

 ןעבָאה רימ .ןעשינעפעשַאב עכילנהע-ךעלמיוב יד סױרַא ןעמוק

 ןעו .ןעבעל םוצ גנוסַאּפוצ ןופ םרָאפ עשיטסירעטקַארַאכ ַא ָאד

 -רָאפ טלָאװ ןעָאזָארדיה שיפ-ןיטַאלעשז יד ןופ גנורהעמרַאפ יד

 -ךעלמיוב ערעדנַא ןופ גנוטיײרּפשרַאפ רעד ךרוד טקעריד ןעמוקעג

 טייקראבטכורפ רעסיורג רעד בעילוצ ,טלָאװ סעינָאלָאק עכילנהע

 רַאפ ןערָאװעג גנע ךיג רהעז רָאנ טינ ,ןעשינעפעשַאב עזעיד ןופ

 ןעטלָאוװ ייז רָאנ ,טצעזַאב ךיז ןעבָאה ייז ואוו ,ץַאלּפ רעד ייז

 םעד ךרוד .גנורהַאנ רעייז רַאפ ןזייּפש גונעג טַאהעג טינ ךיוא

 יירפ ןופ םרָאפ רעד ןיא רָאפ טמוק גנורהעמרַאפ רעייז סָאװ רעבָא

 סעינָאלַָאק ןעָאזָארדיה עיינ ןענעק ,שיפ-ןיטַאלעשז עדנעמיווש

 ויא סע ואוו ,םי ןופ ןעדנעגעג ענעדיישרַאפ ןיא ןערעוו ןעפַאשעג

 .ןייּפש גונעג ןוא ץַאלּפ גונעג ןַארַאפ

 ,ןערָאװעג ןעבירשַאב ָאד ןענייז עכלעוו ,שיפ-ןיטַאלעשז יד

 -עשז ןעטרַא עכלעזַא ןַארַאפ רעבָא ןענייז סע .ןיילק ץנַאג ןענייז

 ןענייז ייז ןופ ערעדנַא .עסיורג ץנַאנ ןענייז עכלעוו ,שיּפ-ןיטַא?
 רעטעמ ייווצ זיב טכיירגרעד רעטעמַאיד רעייז סָאד ,סיורג ױזַא
 סופ ןעבלַאה א ןופ ןענייז ייז ןוֿפ ערענעלק יד .(סופ 6 ךרע ןַא)
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 ןעמרָאפ עכילנהע-רעמיוב ןיא ןעסקַאו ייז .ןערָאװעג ןעבירשַאב

 -ייט סָאװ ,ערעייז טכורפ יד רעבָא ,זָארג"םי רעדָא ןעזלעפ ףיוא
 .םרָאפ רעדנַא ץנַאג א ןעמוקַאב ,ּפֶא ייז ןופ ךיז ןעל

 עגידנעטשלָאפ ןייז טכיירגרעד רע ןעוו ,שיפ-ןיטַאלעשז רעד
 טימ עקלומרַאי רעדנור ַא ןופ ןהעזסיוא סָאד טָאה ,גנולקיווטנע

 עזיד טָאה שיפ-ןיטַאלעשז ןעמָאנ םעד .דנַאר ןעטעשזנַארּפַאב ַא
 רעּפרעק רהיא עכלעוו ןוֿפ ,עסַאמ יד לייוו ,ןענָארקעג שינעפעשַאב :

 יד .ענעדוטש רעדָא ןיטַאלעשז ןופ עמרָאפ יד טָאה ,טהעטשַאב
 "יווצ ,ךעלטייה ייווצ ןעשיווצ ךיז טניפעג עסַאמ-ןיטַאלעשז עגיזָאד
 רעדָאדנע םעד ןוא (לעטייה עכילרעסיוא) םרעדָאטקע םעד ןעש

 .גיטכיזכרוד זיא יז ןוא שינעפעשַאב רעד ןופ (לעטייה עכילרעניא)

 ַא םרָאפ ןייז ןיא גנוי ךָאנ זיא שיפ ןיטַאלעשז רעד ןעוו
 זיא רע רעכלעוו ןיא ,יד וצ ךילנהע גינעוו ץנַאג ,ערעדנַא ץנַאג
 ,גנולקיויטנע ןייז ןופ גנַאפנָא םעד ןיא .ןעסקַאוװעגסיױא רעטעּפש
 -לע ןייז ןיא עלעייא ןייז ןופ ןעסקַאװסױרַא ןָא טגנַאפ רע ןעוו
 -טנע סָאװ ,עלעקעטש קיד ַא יװ סיוא רע טהעז ,םַאטש סנרעט

 ןַא טימ עקלומרַאי ַא ןופ םרָאפ יד ןיא זייווכעלסיב ךיז טלעקיוו
 דנַאר םעד םורַא .ל?ליומ ןייז זיא סָאד סָאװ ,ןעטימ ןיא גנונעפע
 םורַא רהיא ןעמיוז עכלעוו ,ךעלערעה סיוא ןעסקַאװ עקלומרַאי ןופ
 רעד עכלעוו טימ ,ךעלדנערעה יד ןענייז סָאד .שזנערפ טימ יװ
 טסייר דנַאטשוצ ןעזעיד ןיא .ןייּפש ןייז טגנַאפ שיפ-ןיטַאלעשז
 ןוא םַאטש סנרעטלע ןייז ןופ ּפֶא שיפ-ןיטַאלעשז רעגנוי רעד ךיז
 ,ןיילק ןַאד ךָאנ זיא רע .ךיז רַאפ ןעבעל ַא ןערהיפ ןָא טגנַאפ

 רעלופ ןייז ןיא סיוא טסקַאװ רע ןוא גנַאל טינ טרעיוד סע רעבָא
 | .סיורג

 .םעד ךרוד טמיווש רעדָא ךיז טנעװַאב שיפ-ןיטַאלעשז רעד
 טהיצ ןוא ףיונוצ ךיז טהיצ רעּפרעק רעכילנהע-עקלומרַאי ןייז סָאװ
 גנוסילש ןוא גנונעפע רעזייוולייט רעד וצ ךילנהע ,רעדנַאנַאפ ךיז

 .םריש-ןעגער ַא ןופ

 ןַארַאפ שיפ-ןיטַאלעשז יד ןענייז םי ןופ ןעדנענעג עכנַאמ ןיא
 טימ ןענייז םי ןופ ןעליימ עצנַאנ סָאד ,ןעסַאמ עסיורנ עכלעזַא ןיא
 : .טליפעגנָא טכירעג ייז

 ןעטרַא עכנַאמ .ץרוק זיא שיפ-ןיטַאלעשז יד ןופ ןעבעל סָאד
 ןעבעל עכנַאמ ,ןעדנוטש עכילטע זיולב ןעבעל שיפ-ןיטַאלעשז ןופ
 -ָארּפ טייצ רעצרוק רעד ןיא רעבָא .ןעכָאװ יירד רעדָא ייווצ זיב
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 עניילק יו סיוא ןעהעז ןוא (סעשטניא ןהעצ ךרע ןַא) רעטעמיטנעס

 ןעצנַאנניא טעמכ ייז ןענייז דנענוי רעהירפ רעייז ןיא .ךעלעמיוב

 -עוו ץלַא ,ןערעוו ייז רעטלע סָאװ רעבָא ,ןערדיה יד וצ ךילנהע

 יד .ןערדיה יד וצ טייקכילנהע עכילרעסיוא רעייז טרעוו רענינ

 ערעייז סלַא ,ןעָאזָארדיה יד יב סױרַא ןעסקַאװ סָאװ ,ךעלענייווצ

 סָאד יו ,סיורג ןערעוו ייז ןעוו ּפָא טינ ייז ןופ ךיז ןעלייט ,רעדניק

 ןעָאזָארדיה יד ןופ רעדניק יד .ןערדיה יד ייב לַאפ רעד זיא

 ןוא ,ייז טימ טינ ךיז ןעדייש ייז ,ןערעטלע ערעייז ייב ןעביילב

 סָאד ,ךעלעגייווצ סױרַא ייז ןופ ןעסקַאװ ,סיורג ןערעוו ייז ןעוו

 -נַאנַאפ עָאזָארדיה ַא ךיז טסקַאו ױזַא ןוא .רעדניק ערעייז ןענייז

 ךיז טימ טלעטש רעכלעוו ,םיוב ןעטנייווצרַאפ ?לעיפ ַא ןיא רעד
 -רוא טימ ןערעטלע-רוא ןופ עילימַאפ רעדָא עינָאלָאק ַא רָאפ

 "דיה יד .ןעמאזוצ ןעסקַאוװעגפיונוצ ןענייז עכלעוו ,ךעלקינייא

 "סיורַא עכילנהע-לעצרָאװ ךיז ןופ סױרַא ייברעד טזָאל עָאזָאר

 .ןיא רעדָא ןייטש םעד ןיא ןיירַא ןעננירד עכלעוו ,ןעגנוצרַאטש

 ןיא .טצעזַאב ךיז טָאה עָאזָארדיה יד ןעכלעוו ףיוא ,זָארג-םי םעד

 טכיש ןערעסיוא םעד ןופ ןעלעצ יד ןערעוו טייצ רעגיבלעזרעד

 -נהע-ןרָאה ַא ןעדליב ייז ןוא טעװעטרַאהרַאפ עָאזָארדיה רעד ןופ

 -ַאב רעד ןופ םזינַאגרָא ןעצנַאנ םעד טקעדַאב סָאװ ,טיוה עכיל

 -ניפ יד ךיז ןעניפעג סע ואוו ,לייט-דנע רהיא רעסיוא ,שינעפעש

 זייּפש רהיא טננַאפ יז עכלעוו טימ ,ךעלדנערעה רעדָא ךעלרעג

 .(ַארדיה יד יוו)

 רעד ןופ דעילגטימ ןעילימַאפ רעדָא ןעגייווצ יד ןופ רעדעי

 זײּפש ןעגנַאפ וצ ךעלדנערעה ענענייא ענייז ךיז טָאה עָאזָארדיה

 .-ןעילימַאפ עלַא ןופ סנענָאמ יד רעבָא ,ןעגָאמ םענעגייא ןייז ןוא

 סָאד ןוא ,ערעדנַא יד טימ ענייא ןעדנוברַאפ ןענייז רעדעילנטימ
 -ַאפ רעד ןופ דעילנטימ ןייא ןופ ןעגנַאפעג טרעוו סָאװ ,זייּפש

 -טימ ערעדנַא עֶלַא ןופ סנענָאמ יד ןיא טליײטרַאפ טרעוו ,עילימ

 ןעבעל ןעילימַאפ ןעָאזָארדיה יד .עילימַאפ רעד ןופ רעדעילנ

 .ענומָאק רעגידנעטשלָאפ ןיא

 ןעשינעפעשַאב עכילנהעדַארדיה יד וצ -- .שיפ-ןיטַאלעשז
 -ןיטַאלעשז , רעדָא ןעזודעמ יד ךיוא ןעגנַאלַאב ןעָאזָארדיה רעדָא
 רער .ןעפורעג ךילנהעוועג ןערעוו ייז יו ,("שיפ-ילעשזד ,) "שיפ
 ויא ,סױרַא טסקַאוװ שיפ-ןיטַאלעשז רעד ןעכלעוו ןופ ,םאטש

 טשרע ָאד ןענייז עכלעוו ,סעילימַאפ ןעָאזָארדיה יד וצ ךילנהע
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 ,רענייטש וצ טפעהַאב ןענייז סרעּפרעק עכילנהע-ןעצנַאלפ ערעייז

 ,תויח-םי ענעדיישרַאפ ןופ רעּפרעק יד וצ ןוא ןעזָארנ-םי ,ןעזלעפ
 .ןעקענש ןוא (ןעסבערק) סעקַאר וצ סרעדנוזַאכ

 28 יוװ ךיוה ױזַא סיוא ןעסקַאװ ןעָאזָארדיה יד ןופ עכנַאמ

 .עינַאלַאק ןעַאזַארדיה ַא ןופ לייט ַא -- .16 גנונכייצ
 ןופ ליימ ַא ,ב .עָאוָארדיה רעד ןופ סיורג עכילויטַאנ יד ,א
 רעטלעקיווטנע גידנעטשלָאפ ַא ,ם ;טרעסערגרַאפ קרַאטש רהיא
 -יוװטנע גידנעטשלַאפ ןייק טינ ,ק ;ץַאזָארדיה רעד ןופ ּפילָאּפ
 ַא ,ג .עּפסַאנק עטלעקיװטנע רהעמ ַא ,'ק :עּפסָאנק עטלעק
 רעד ןופ טליײטעגּפָא ךיז טָאה עכלעוו ,עּפסָאנק עדנעמיווש-וירפ
 ַא רעטעּפש ךיז טלעקיווטנע סע רעכלעוו ןופ ןוא עָאזָארדיה
 .עינָאלָאק עיינ



 84 תויח-ךיולש .רעדָא ןעטַארעטנעלעצ

 ןיא טלעקערבוצ זייּפש סָאד טרעוו טייקגיסילפ-סגנואיידרַאפ עזיד

 סָאװ ,ךעלערעה עכילגעווַאב יד ךרוד טרעוו ןוא ךעלעכלייט עניילק

 עלַא יד ןעשיווצ טלייטרַאפ ,ןעציזַאב ןענָאמ ןופ ןעלעצ עכנַאמ

 גידנעטשלָאפ ןערעוו ייז ואוו ,ןעגָאמ םעד ןופ ןעלעצ ערעדנַא

 ןיא ןעגױזענניײרַא ןַאד טרעוװ זייּפש עטיידרַאפ סָאד .טיידרַאפ
 -נַאװרַאפ ןוא רעּפרעק ס'ארדיה רעד ןופ ןעלעצ ענעדיישרַאפ יד
 .ףָאטש-סנעבעל ןיא טסייה סָאד ,עמזַאלּפָאטָארּפ ןיא ךיז טלעד

 -סיוא זיא ַארדיה יד ןעוו --- .סעצָארּפ סגנורהעמרַאּפ רעד
 רעּפרעק רהיא ןופ ןעסקַאװ ,גנורהַאנ גונעג טָאה ןוא ןעסקַאװעג
 ןעלקיווטנע עכלעוו ,ןעגנוצָארּפשסױרַא עכילנהע-ןעּפסָאנק סױרַא

 ּפָא ךיז ןעלייט ייז זיב ,ארדיה ַא ןופ םרָאפ יד ןעמוקַאב ןוא ךיז
 ןופ סעצָארּפ רעזעיד .ךיז רַאפ ןעבעל ַא ןערהיפ ןָא ןעגנַאפ ןוא

 .(ךילטכעלשעגיטינ) לעוסקעסַא ןעפורעגנָא טרעו גנורהעמרַאּפ
 יד ןופ סעצָארּפ-"סננורהעמרַאפ רעד טמוק רעבָא עלעפ עכנַאמ ןיא -

 -סגנורהעמרַאפ ַאזַא .ךעלעיוא עטעטכורפַאב ךרוד רָאפ ןערדיה
 יד יַאס .(ךילטכעלשעג) לעוסקעס ןעפורעגנָא טרעוו סעצָארּפ
 ןיא ןעהעטשטנע ,ייז טעטכורפַאב סָאװ ,ערז יד יַאס ןוא ךעלעייא
 ,רָאפ רעמיא טמוק גנוטכורפַאב יד רעבָא ,ארדיה רעניבלעזרעד
 ןופ ערז רעד טימס ךיז טפערט ארדיה ןייא ןופ עלעייא ןַא ןעוו

 טימ ךיז טקעדַאב עלעייא עטעטכורפַאב סָאד .ארדיה רעדנַא ןַא
 ןופ דנורג ן'פיוא רעטנורַא ןַאד ךיז טזָאל ,עלעטייה עטסעפ ַא
 סע טלעקיוװטנע טייצ רעסיוועג ַא ןופ ךשמ ַא ןיא ןוא רעסַאװ

 ' : .ארדיה עניילק ַא ןיא ךיז
 זַא ,ןערָאװעג טקרעמַאב רעהירפ זיא סע -- .ןעָאזָארדיה

 -נעלעצ יד ןעשיווצ שינעפעשַאב עטסכַאפנייא יד זיא ַארדיה יד
 ענעדיישרַאפ ןַארַאפ רעבָא ןענייז סע .(תויח-ךיולש) ןעטַארעט

 ןענייז עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב סָאלק ןעניבלעזמעד ןופ ןעמרָאפ
 יו ױזַא רָאנ .ארדיה ענעבירשַאב יד יוװ רעטריצילּפמָאק לעיּפ

 ןענייז ןעטפַאשנעגייא עשיטסירעטקַארַאכ עלַאטנעמַאדנופ ערעייז
 ןעבענעג ןעמָאנ ַא ייז ןעמ טָאה ,ארדיה רעד ייב יװ עבלעזיד

 .ןעשינעפעשַאב עכילנהעזַארדיה רעדָא ,ןעָאזַארדיה

 טבעל ,ןערָאװעג ןעבירשַאב רעהירפ ָאד זיא עכלעוו ,ַארדיה יד

 .סערענָא ןיא רעדָא ןעכייט ןיא טסייה סָאד ,רעסַאװ ןעשירפ ןיא

 -םי ןיא ,ןעמהַאנסיוא גינעוו טימ ,ןעבעל רעבָא ןעָאזַארדיה יד
 ואוו ,םי גערב ןופ טייוו טינ ךיז ייז ןעניפענ סנעטסיימ .רעסַאװ
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 סָאװ ,לעשינעפעשַאב ןיילק ַא .ןייּפש ןעגנַאפ וצ לעטימ רעטוג
 יד ןופ ןעלעצ-ץוש יד ןופ ענייא ןערהירַאב וצ קילגמוא סָאד טָאה
 םעד ןיא ןעגנולשרַאפ טרעוו ןוא ןברק ַא ןיוש טלַאפ ,ךעלדנערעה

 -ענ רעבירעד ןערעוו ןעלעצ עניזָאד יד .ַארדיה רעד ןופ ןענָאמ
 ."ןעלעצדָאסַאל , רעדָא ,"ןעלעצדננַאפ , ןעפור

 רעד ןופ ןעגָאמ םעד ןיא ןיירַא טמוק סע סָאװ ,זייּפש יד
 סָאװ ,טייקגיסילפ-סגנואיידרַאפ ַא ךרוד טעטכייפַאב טרעוו ,ַארדיה
 ךרוד .ןעטלַאהטנע ןעגָאמ ןופ ךעלעטנעוו יד ןופ ןןעלעצ עכנַאמ
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 =ךיוט ןיא טבעל סָאװ ַארדיה ַא --- .15 גנונכייצ
 עטלעקיווטנע עצנַאג ַא ,א .(רעסַאוװ-שירפ) רעסַאװ
 -ךעטש יד ,נ ןוא ב .(טרעסערגראפ לָאמ 92) ַארדיה
 ; עלעצ רעד ןופ ןערעק רעד ,ק ;ַארדיה רעד ןופ ןעלעצ
 רעד ןופ רעּפרעק םעד ןופ ןעטימ ןיא טינשכרוד ַא ,ד
 .ַארדיה רעד ןופ ליומ סָאד ,ס :;ַארדיה
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 םּפ תויח:ךיולש רעדָא ןעטַארעטנעלעצ

 -ךייט ןיא טבעל סָאװ ,ארדיה רעד ייב ןעטכַארטַאב ןעטסעב

 סערעזָא ןיא ןוא ןעכייט ןיא ךיז טניפעג ַארדיה יד .רעסַאװ

 ענעדיישרַאפ ןופ םַאטש םעד וצ רעדָא רעטעלב יד וצ טפעהַאב

 -רעק רעד .רעסַאװ ן'רעטנוא ןעסקַאװ עכלעוו ,ןעצנַאלפ-רעסַאוװ

 ןעיורג רעדָא ןעכילנירג ַא ןופ זיא סָאװ ,ארדיה רעד ןופ רעּפ

 לעדָאנ רעדָא עקליּפש רעכילנהעוועג ַא ןופ רעקיד טינ זיא ,רילָאק

 טקוק ןעמ ןעוו .(שטניא) לָאצ רעבלַאה ַא יװ רעגנעל טינ זיא ןוא

 ,ןעמ טקרעמַאב ,זָאלגסגנורעסערגרַאפ ַא טימ ארדיה רעד ףיוא

 טפעהַאב רעמיא זיא רערהיא דנע ןייא) דנע ןעיירפ רהיא ןופ זַא

 -ניפ טכַא רעדָא סקעז סױרַא ןעצרַאטש (עצנַאלפ-רעסַאװ ַא וצְֹו

 ךעלדנרעה רעדָא ךעלרעגניפ עזעיד .ךעלדנרעה רעדָא ךעלרעג
 ענעגנַאפעג סָאד .זייּפש ןעגנַאפ וצ טצונַאב ַארדיה רעד ןופ ןערעוו

 ,גנונעפע רעד ןיא טרהיפעגניירַא ךעלדנרעה יד ןופ טרעוו זייּפש

 רעד ןופ ?יומ סָאד זיא סָאװ ,ןעטימ רעייז ןיא ךיז טניפעג סָאװ

 ,ןענָאמ ןיא ןיירַא דַארג זייּפש סָאד טמוק ליומ ןופ ןוא ַארדיה

 -ַאב רעד ןופ רעּפרעק ןעצנַאנ םעד טעמכ טמהענרַאפ רעכלעוו

 | .שינעפעש

 -רָא-ץוש עסיוועג ךיוא טָאה ַארדיה יד -- .ןענַאגרָא-ץוש

 .ןעלעצ-ךעטש ערהיא ןענייז סָאד ,םיאנוש ןופ ןעציש וצ ךיז ןענַאג

 -ייא ןַא ךיז ןיא ןעבָאה ןעלעצ עכילרעסיוא ערהיא ןופ עכנַאמ

 ןופ קעד ן'פיוא ןוא טייקניסילפ ַא טימ טליפעגנָא עלעקעז ןעדנור

 -ענפיונוצ ךעלרעכעטש טימ עלערעה ןיד ַא ךיז טניפענ עלעקעז

 ניציּפש ןיד ַא סיױרַא טצרַאטש םעד ץוחַא .עלַאריּפס ַא יו טהערד

 ַא ןעו .עלעצ רעד ןופ ?ייט ןעטשרעביוא םעד ןופ עלערעה

 -ַאב ןוא ארדיה רעד וצ טנעהַָאנ טמוק שינעפעשַאב עכילדנייפ

 סָאר טיג ,עלעצ-ךעטש זיא סע רעכלעוו ןופ עלערעה סָאד טרהיר

 -נָא םעד לענש  ַא ,רהיא ןיא ךיז טניפעגנ סָאװ ,עלערעה-לַאריּפס

 ןעגנירד עלערעה םעד ןופ ךעלרעכעטש יד ןוא אנוש ןעדנעפיירנ

 -ילפ רעד ןופ טריזילַארַאּפ טרעוו רעכלעוו ,רעּפרעק ןייז ןיא ןיירַא

 םעד ןופ ךיז טימ טגנערב עלערעהילַאריּפס סָאד סָאװ ,טייקגיס

 .עלעצ רעד ןופ עלעקעז

 יד ןיא ?הָאצ רעסיורנ ַא ןיא ךיז ןעניפענ ןעלעצ עכלעזַא
 ןיא .ַארדיה רעד רַאפ זייּפש סָאד ןעגנַאפ עכלעוו ,ךעלדנערעה

 .קעווצ ןעטלעּפָאד ַא ןעלעצ עניזָאד יד ןעליפרע ךעלדנערעה יד

 8 ןענייז ייז יא ,םיאנוש עכילרהעפעג ןופ ַארדיה יד ןעציש ייז יא



 - .לעטיּפַאק רעטעביז

 רעדָא ןעָאזָאודיה יד -- .ַארדיה רעד ןופ ןעבעל סָאד ןוא םזינַאגרָא רעד
 ןיטַאלעשז רעדָא ןעזודעמ יד -- .ןעשינעפעשַאב עכילנהעזַארדיה
 םי יד -- .(שיפ ןיטַאלעשז עסיורג) ןענָאזָאּפיס יד -- .שיפ

 ןעלַארָאק יד -- .ןעזיור םי רעדָא ןענַאמענַא

 ,תויח-ךיולש רעדָא ןעטַארעטנעלעצ
 ןערעפירָאּפ רעדָא ןעמָאװש יד וצ טנעהָאנ -- .ַארדיה יד

 .תויח-ךיולש רעדָא ןעטארעטנעלעצ יד ןעהעטש

 -ענ ַא טנעכייצַאב טרעוו ןעטַארעטנעלעצ ןעמָאנ םעד טימ

 ןופ ןעשינעפעשַאב-רעסַאו עגילעצ-לעיפ ןופ גנולײטּפָא עסיוו

 שינעפעשַאב עצנַאג סָאד  .יובעג-רעּפרעק ןעכַאפנייא ןַא רהעז

 ערעיט-ךיולש ןעמָאנ רעד .ל?יומ ַא טימ ןענָאמ ַא ןופ טהעטשַאב

 עניילק עזעיד ןופ רעּפרעק רעד .טסַאּפענוצ ניטכיר ייז וצ זיא
 ןענָאמ סלַא לעקעז רעדָא ךיולש ַא ןופ טהעטשַאב םיאורב-רעסַאוװ

 ןעטַארעטנעלעצ יד וצ .,ליומ סלַא ,ןעביוא ןופ גנונעפע ןַא טימ ןוא
 ןענָאמענַא-םי יד ,שיפ-ןיטַאלעשז יד ןערעהעג תויח-ךיולש רעדָא
 -נעלעצ יד ןופ ןעטרַא ענינייא .,ןעלַארָאק יד ןוא ןעזיור-םי רעדָא

 רעטסערג רעד רעבָא ,סערעזָא ןוא ןעכייט ןיא ןעבעל ןעטַארעט

 "יא ןעניפעג ייז ןעק ןעמ ואוו ,םימי יד ןיא טבעל ייז ןופ לייט
 -סערג יד ןיא ןוא עכעלפרעביוא רעד ףיוא ,ןעגערב יד ייב ,לַארעב

 וצ ןעסַאּפוצ ךיז ןעזומ ייז סָאװ ,םעד בעילוצ .ןעשינעפעיט עט
 ,ןעבעל וצ סיוא טמוק ייז עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב ענעדיישרַאפ

 סָאד ,גיטרַאנעדיישרַאפ ױזַא ןעהעזסיוא ןוא ןעמרָאפ ערעייז ןענייז

 ןעייש עלעפ עכנַאמ ןיא .?הָאצ רעייז ןעבענוצנָא רעווש זיא סע

 ןעמהעננָא רעכיג ייז ןעק ןעמ סָאד ,ןעצנַאלפ וצ ךילנהע ױזַא ייז

 -ָאמַא יד .ןעשינעפעשַאב ענידעבעל רַאפ רעדייא ןעצנַאלפ רַאפ

 סָאװ ,ןעטיפָאָאז ןעפור רעבירעד ייז ןענעלפ רעשרָאפ-רוטַאנ עניל

 טנעכערעג טינ ייז ןעבָאה ייז ?לייוו ,"תויח-ןעצנַאלפ , טגיימ סָאד

 ,םיאורב ןימ ַא רַאפ רָאנ ,ןעשינעפעשַאב עגידעבעל ע'תמא רַאפ

 .תויח ןופ ןוא ןעצנַאלפ ןופ טלעוו רעד ןעשיווצ ןעהעטש עכלעוו

 -מא ןעמ ןעק ןעטַארעטנעלעצ יד ייב רעּפרעק ןופ יובעג םעד
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 98 .ןערעפירָאּפ רעדָא ןעמָאוװש

 ןעסקַאװ ערעדנַא .ןעדיישרַאפ זיא ןעמָאװש יד ןופ סיורג יד
 ןעסקַאװ ערעדנַא דנערהעוו ,?לעדנערעק ןיילק ַא יו רעסערג טינ
 רהעמ זיא (סָאמכרוד) רעטעמַאיד רעייז סָאד ,סיורג ױזַא סיוא
 ערעדנַא .ןעדיישרַאפ ןענייז ןעמרָאפ ערעייז ךיוא .,סופ יירד יו
 ןוא ךַאלפ ןענייז ערעדנַא ;עקליּפ ַא יװ ,דנור סיוא ןעסקַאװ
 עמרָאפ יד ןעבָאה ערעדנַא ,ןיד ןוא גנַאל ןענייז ערעדנַא ,גישטַאלּפ
 .ןעגייווצ ענעדיישרַאפ טימ סיוא ןעסקַאװ ערעדנַא ןוא ןערהער ןופ

 סולפנייא ןעסיורג ַא ןעבָאה ןעגנוגנידַאב עכילרעסיוא יד
 יד יַאס ,סיורג יד יאס .ןעמָאװש יד ןופ גנולקיווטנע רעד ףיוא
 -נירַאב יד ןופ ּפִא טגנעה ןעמָאװש ןעטרַא ענעדיישרַאפ ןופ םרָאפ

* 

 ןוא טכַארבעג טרעוו רעכלעוו ,סָאוװש-לעדע ןַא -- .14 גנונכייצ
 ןופ (עמזַאלּפָאטַארּפ יד) שיילה סָאד .ןעקעווצ ענעדיישראפ רַאפ לעדנַאה
 ןוא ןעשַאוװעג טעלעקס רעד טרעוו ןַאד ,ןערעוו טליופוצ ןעמ טזָאל םָאװש
 .ךיורבעג םוצ גיטרַאפ זיא ןוא טגיניירעג

 ןיא זיא סָאװ ,םָאװש רעניבלעזרעד .ןעבעל ייז עכלעוו ןיא ןעננוג
 -סיוא ןעגנוגנידַאב עניטסניגמוא רעטנוא ןוא רעסַאװ ןעליטש ַא
 רעסַאװ ןעגימָארטש ַא ןיא טלָאװ ,גירעדינ ןוא ךַאלפ ןעסקַאװעג
 ,ךיוה ,סיורג ןעסקַאװעגסיױא ןעגנוגנידַאב עניטסנינ רעטנוא ןוא

 .ןעגייווצ טימ ןוא ?ופ

 ןעכילשנעמ ן'רַאפ טצונַאב ןערעוו עכלעוו ,ןעמָאװש יד ןופ
 -לעטימ ןיא ןעסקַאװ עכלעוו ,עטסעב יד ךיז ןענעכער ,ךיורבענ

 ן'רַאפ ןעמָאװש עטוג ןַארַאפ ךיוא רעבָא ןענייז סע .םי ןעשידנעל
 ןופ ףלָאנ ןיא ,םי ןעטיױר ןיא יו ,םימי ערעדנַא ןיא ךיורבעג

 .ערעדנַא עלעיפ ןיא ןוא ָאקיסקעמ



 .(ןויבצ) ןאמפָאה .ב .רד ס2

 טינ ןעבָאה עכלעוו ,רהיא ןעבענ ןעלעצ ערעדנַא יד וצ רעביא יז

 .ךיז רַאפ ןזייּפש ןעגנַאפ וצ ךעלערעה ןייק

 ןענַאגרָא-סגנואיידרַאפ עלעיצעּפס ןייק טינ טָאה םָאווש רעד
 עלעצ עדעי .,ןענַאגרָא-סגנומעטַא עלעיצעּפס ןייק טינ ךיוא ןוא
 טהיצ עלעצ עדעי ךיוא ןוא ,סע טהיידרַאפ ןוא זייּפש ףיוא טמענ
 | .טמעטַא ןוא רעסַאו ןופ טפול יד סיױרַא

 ןענייז ןעמָאװש יד -- .ןעמָאװש ןופ גנוטײרּפשרַאפ יד
 ךיוא ןענייז סע .ןעלייט-טלעוו עלַא ןופ םימי יד ןיא טיירּפשראפ
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 "רעביוא 'ד ,א .םאווש עכאפנייא ןא -- .13 גננונכייצ
 (רעליימ) ןעגנונעפע עניילק עליפ עניוז טימ םָאוװש ןופ עכעלפ
 ןעטימ ןיא טינשכרוד ַא ,ב .ןעביוא ןופ גנונעפע ערעסערג ַא ןוא
 .גנעל ןייז רַאפ םָאוװש ןופ

 ןוא ןעכייט ןיא ןעבעל עכלעוו ,ןעמָאװש ןעטרא ענינייא ןַארַאפ

 -קַארַאכ טינ ןענייז ייז ןוא ןיילק זיא להָאצ רעייז רעבָא ,סערעזָא

 ןופ טייו טינ ןעמָאװש יד ןעסקַאװ סנעטסיימ .שיטסירעט

 -םי יד ייב .ףעיט קרַאטש טינ זיא רעסַאװ סָאד ואוו ,םי גערב

 -ָאװוש יד ךיז ןעניפעג ןעדנעגעג (עסייה) עשיּפָארט יד ןיא ןעגערב
 ןַארַאפ ךיוא רעבָא ןענייז סע .ןעסַאמ עסיורג סרעדנוזַאב ןיא ןעמ

 -עפיט עסיורג יד ןיא ןעבעל עכלעוו ,ןעמָאװש ןעטרַא עסיוועג

 עשילננע רעיפ רעביא ןיב רַאגָאז ערעדנַא ,םימי יד ןופ ןעשינ

 .ףעיט ןעליימ



 51 .ןערעפירָאּפ רעדָא ןעמַָאוװש

 ןייז רעדנַאנַאפ ךיז טסקַאװ סע ,ןעלַאנַאק ןוא ןערָאּפ ענעדייש

 - ,ךיילג ןעמָאװש טימ םָאװש א טרעוו רע ןוא טעלעקס

 "נייא סעצָארּפ-סגנורהעמרַאפ רעד זיא ןעמָאװש ערעדנַא ייב

 -ַאב ןערעוו ,םָאוװש ןופ ּפָא ךיז ןעלייט ןעלעצ עּפורג א .רעכַאפ

 ןעגנַאפ ןעלעצ ענלעצנייא יד ןוא ,לעטייה ַא טימ ןעביוא ןופ ןעניוצ
 סע סָאד ,סיורג ױזַא טרעוו ?הֶאצ רעייז ןוא ,ןעטלַאּפש ןָא ךיז

 .םָאווש רעיינ ַא ןעפַאשעג טרעוו

 -ישרַאפ רַאפ טצונַאב זנוא ןופ ןערעוו עכלעוו ,ןעמָאװש יד

 ןופ ןעטעלעקס זיולב ןענייז סָאד .עטיוט ןענייז ,ןעקעווצ עניד

 טימ טקערַאב טעלעקס רעד זיא ןעמָאװש עגידעבעל ייב .ןעמָאװש

 -עבעל טימ ,עמזַאלּפָאטָארּפ טימ ,עסַאמ עכייוו ַא טימ ,"שיילפ,

 .סעיצקנופ-סנעבעל ןופ הייר עצנַאג ַא ןעליפרע עכלעוו ,ןעלעצ עגיד

 ךיז טגעװַאב סָאװ ,שינעפעשַאב עגידעבעל ַא זיא םָאווש רעד

 םעד ףיוא ,טרָא ןייא ףיוא רעמיא טניל רע .טרָא וצ טרָא ןופ טינ

 ןיא ךיז טָאה רע ואוו ,םי דנורנ ןופ דמַאז ן'פיוא רעדָא ןעזלעפ
 .ןעניוזעגנָא ,רעניטכיר רעדָא ,טּפעלקעגנָא דנענוי רעהירפ ןייז

 יד ךרוד סיוא ךיז טקירד םָאווש םעד ןופ טייקניטעט-סנעבעל יד

 ענייז ךרוד טסילפ סָאװ ,רעסַאו ןופ עיצַאלוקריצ עגנידנעטש

 עיצַאלוקריצ ענידנעטשַאב יד ןעטלַאהוצנָא .ןעלַאנַאק ןוא ןערָאּפ

 ,ןעלעצ עלעיצעּפס קעווצ םעד רַאפ םָאװש רעד טָאה רעסַאװ ןופ

 עדעי .ךעלערעה ,עדנעגעוװַאב רעמיא ךיז ,עקניניד ןעבָאה עכלעוו

 .ךיֹז רַאפ שינעפעשַאב ַא יוװ ,ןהעזסיוא םעד טָאה ןעלעצ עזעיד ןופ

 יד) ןעָאזָאטָארּפ ןעטעלַאנַאלפ יד ןופ ענייא יו סיוא טהעז יז

 -ַאב ןַאגרָא-סגנוגעװַאב רעייז סָאװ ,ןעשינעפעשַאב ענילעצדנייא

 ןופ עמרָאפ יד טָאה סָאװ ,עלערעה םעניד ןעגנַאל ַא ןופ טהעטש

 ןענייז םָאװוש םעד ןופ ןעלַאנַאק יד ןוא ןערָאּפ יד .(שטייב ַא
 עגידנעטשַאב יד ךרוד ןוא ,ןעלעצ עגניזָאד יד טימ טרעטופעגסיוא

 ןיא םָארטש ַא ןעפַאשעג טרעוו ךעלערעה ערעייז ןופ גנונעווַאב

 ןופ ןעלַאנַאק ןוא ןערָאּפ יד ךרוד טסילפ סָאװ ,רעסַאװ םעד

 .םָאווש םעד

 -עג ,םָאוװש ןיא ןעגיױצעגנײרַא טרעוו סָאװ ,רעסַאװ םעד ןיא

 יד .ךעל'היח עקיצניילק רעדָא ןעצנַאלפ ןופ ךעלעכלייט ךיז ןעניפ

 .זײּפש רעייז סלַא ייז ןעטלַאהרַאפ ןעלעצ-םָאוװש יד ןופ ךעלערעה

 טיידרַאפ ןוא ךיז רַאפ זייּפש טננַאפ ןעלעצ עגירָאה עזעיד ןופ עדעי

 טיג זייּפש ןעטיידרַאפ םעד ןופ ?ייט ַא רעבָא .זייּפש רהיא ןיילַא



 ;ייוװצ
 ;ןהעצכעז ןיא ןעטלָאּפש
 ;ַאלוטסַאלב רעטלעקיווטנע ןַא ןופ ןעטיס ןיא
 ;םָאוװוש רעגנוי ַא ,ח ;דנַאטש

 .(ןויבצ) ןאמפָאה .ב .רד 50

 -ַאד םעד ןיא .ַאלורטסַאג ןעמָאנ םעד טימ ןעּפורעגנָא םָאוװש
 ,ולעפ א ףיוא ּפִא םָאװש רעגנוי רעד ךיז טצעז דנַאטשוצ ןעניז

 -טנע ןוא םי ןופ דנורג ןופ דמַאז םעד ףיוא רעדָא ןייטש ַא ףיוא
 ןופ םעד וצ ךילנהע ,םָאוװש ןענידנעטשלָאפ ַא ןיא ךיז טלעקיוו

 -רַאפ יד םהיא ייב ךיז ןעלקיווטנע סע  ּפָא טמַאטש רע ןעמעוו
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 ;עלעצ-ייא יד ,א  םָאװש ַא ןופ גנולקיווטנע יד --- .19 גנונכייצ
 ןיא ןעטלָאּפשעג ךיז טַאה עלעצ יד ןעוו ,ב .עלעצ רעד ןופ ןערעק רעד ,ק

 -עג זיא יז ןעו ,ד ;רעיפ ןיא ןעטלַאּפשעג ךיז טָאה יז ןעוו ,ג
 טםינשכרוד ַא ,| ;דנַאטשוצ ַאלוטסַאלב רעד ,ה

 -וצ ַאלורטסַאג רעד ,ן
 ַא ןופ ןעטימ ַא ןיא טינשכנרוד ַא ,ט

 , .םָאװש ןעגנוי ץנַאג



 49 .ןערעפירָאּפ רעדָא ןעמָאװש :

 ןופ טעלעקס רעד רעסיוא ,ךיז טניפעג ךעלטייה עדייב עזעיד

 ,םָאוװוש םעד ןופ "שיילפ , סָאד ,ןעלעצ ןופ עסַאמ עכייוו ַא ,םָאװש
 םרעדָאטקע ןעשיווצ ךיז טניפעג עכלעוו ,עסַאמ-ןעלעצ עכייוו עזעיד

 .םרעדָאזעמ ןעפורעגנָא טרעוו ,םרעדָאדנע ןוא

 -ָאזעמ ןוא םרעדָאדנע ,םרעדָאטקע -- ןעלייט יירד עזעיד

 לייוו ,ןורכז ןיא ןערעוו ןעטלַאהעג ףרַאד םָאוװוש םעד ןופ םרעד

 לעיפ ערעדנַא עלַא ןופ ןעלייט עשיטסירעטקַארַאכ יד ןענייז ייז

 .ןערעוו ןעבירשַאב רעטעּפש ןעלעוו עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב עגילעצ

 ַא ןיז ןעסיוועג א ןיא ןיא ןעמָאװש יד ןופ גנורעּפכורפ יד
 כָאװ ,עלעייא ןַא ןופ ןערָאבעג טרעוו םָאװוש רעד .עכילטכעלשעג
 .םָאווש םעד ןופ (עסַאמ-ןעלעצ) םרעדָאזעמ םעד ןיא ךיז טעדליב
 טרעסערגרַאפ ןערעוו םרעדָאזעמ םעד ןיא ןעלעצ יד ןופ עגינייא

 עגינייא .םָאווש םעד ןופ ןעלעצ-רעייא יד ןענייז סָאד .דנור ןוא
 עניילק ןיא ךיז ןעטלַאּפש םרעדָאזעמ םעד ןיא ןעלעצ ערעדנַא

 -קע רעניילק ַא טימ ךיז ןעגידנע עכלעוו .,,ןעלעצ עכילגנעל-רנור

 -ַאב ךיז ןענעק ןעלעצ עניילק עזעיד .גנוצרַאטשסױרַא רעכילנהע
 ןעוו .ןעלעצ-סגנוטכורפַאב יד סע ןענייז ייז .רעסַאװ ןיא ןעגעוו

 ןעגינייאראפ עלעצ-סגנוטכורפַאב ַא טימ ךיז טפערט עלעצזייא ןַא
 יד ןוא ןעלעצ-ייא יד .עלעצ ןייא ייז ןופ טרעוו סע ןוא ךיז ייז
 ןופ םרעדָאזעמ םעד ןיא ןעניפעגנ ךיז ןענעק ןעלעצ-סגנוטכורפַאב

 -גינייאראפ יד .ןעמָאװש ערעדנוזַאב ייווצ ןיא רעדָא ,םָאוװש ןייא
 ,ןערעוו עלעצ ןייא ןופ .ןעטלַאּפש ןָא ןַאד ךיז טננאפ עלעצ עט

 רעיפ טרעוו ןוא ייווצ ןיא רעדיוו ךיז טלייט טפלעה ערעי .ייווצ ,ָאזלַא
 זיב ,.וו .זַא .א טכַא ןיא ךיז ןעלייט רעיפ יד ןופ עדעי ןוא ןעלעצ
 "ייק ןעדנור ַא ןופ עמרָאפ יד טמוקַאב םַאוװש רענערָאבעג-יינ רעד
 רעד טרעוו דנַאטשוצ םעד ןיא .טסוּפ גינעווניא זיא סָאװ ,עלעק
 ןופ ּפָא ןַאד ךיז טסייר רע ,ַאלוטסַאג ןעפורעגנָא םָאוװוש רעגנוי
 .ךיז רַאפ ןעבעל ַא ןערהיפ ןָא טגנַאפ ןוא ןערעטלע ענייז

 טמוק םָאװש ןעגנוי םעד ןופ גנולקיווטנע עגידרעטייוו יד
 עלעקייק רעד ןופ טייז ןייא :ןפוא ןעדנעגלָאפ םעד ףיוא רָאפ
 ןעמ יו ױזַא ,גינעווניא ךָאנ טקירדעגניײרַא זייווכעלסיב טרעוו
 גנופעיטרַאפ יד .רעגניפ ן'טימ עקליּפ ענעמוג ַא ןייא טקירד
 ןופ םרָאפ יד טמוקַאב עלעקייק סָאד זַא ,סיורג ױזַא ךילדנע טרעוו
 -לעוו ןופ ,עקליּפ ענעמונ עטקירדעגפיונוצ ַא ןופ רעדָא עקלומרַאי ַא
 רעגנוי רעד טרעוו םרָאפ רעזעיד ןיא .סױרַא זיא טפול יד רעכ



 .לעטיּפאק רעטסקעז

 ןערהעמרַאפ ןוא ןערעּפכורפ סָאד -- .ןעמָאװש יד ןופ גנולקיווטנע יד
 / .םָאװש ןופ "שיילפ, סָאד ןוא טעלעקס רעד -- .ןעמָאװש ןופ ךיז

 ןעבעל סָאד -- .ןעמַאװש ןופ סיורג ןוא ןעמרַאפ ענעדיישראפ יד ---

 ןעמָאװש ןופ גנוטיירַפשרַאפ יד -- .ןעמָאװש יד ןופ זייּפש ןוא
 .םימי יד ןיא

 .ןערעפירָאּפ רעדָא ןעמָאװש

 ןופ גנַאגרעביא ןַא סלַא -- .םָאוװש ןופ גנולקיווטנע יד
 ןעשינעפעשַאב עגילעצ-נייא ןופ ,.ה .ד ,ןעָאזָאטעמ וצ ןעָאזָאטָארּפ
 רעד ?ייוו ,ןעמָאװש יד ןערעוו טנעכערעג ןענעק ,עגילעצ-לעיפ וצ

 .שינעפעשַאב עגילעצ-לעיפ עטסכַאפנייא יד זיא םָאװש

 -רעסַאװ ןענייז ןעמָאװש יד זַא ,טקנעדעג ןעמ טָאה לָאמַא

 -וטש רעכילדנירג ןעגנַאפעגנָא ייז טָאה ןעמ ןעוו רעבָא ,ןעצנַאלפ

 -עשַאב עגידעבעל ןענייז ייז זַא ,ןענופעגסיוא ןעמ טָאה ,ןעריד
 ןעשַאו םוצ ךיז טצונַאב ןעמ עכלעוו טימ ,ןעמָאװש יד .ןעשינעפ
 ןעטעלעקס יד סע ןענייז ,ןעקעווצ ערעדנַא ענעדיישרַאפ רַאפ ןוא
 ןופ דנורג םעד ףיוא ןעבעל עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב עגידעבעל ןופ

 עטסעפ ערעדנַא וצ רעדָא רענייטש וצ ,ןעזלעפ וצ טפעהַאב ,םי
 .םי ןופ דנורג ן'פיוא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,עדנעטשנעגעג

 יד ןופ ןעמרָאפ עטסגירעדינ יד ןופ ענייא ןיא םָאווש רעד

 הנרדמ ַא ןיוש ךָאד זיא רע רעבָא ,ןעשינעפעשַאב עגילעצ-לעיפ
 "-טפאשנעסיו רעד .ןעשינעפעשַאב עגילעצנייא יד יוװ רעכעה

 -עשַאב םָאװש יד טניורקענ טָאה ןעמ ןעכלעוו טימ ,ןעמָאנ רעכיל

 לייוו ,ןעמָאנ רעניסַאּפ ַא זיא סע ןוא ןערעפירָאּפ זיא ,ןעשינעפ
 ןערָאּפ טימ לופ זיא שינעפעשַאב רעגיזָאד רעד ןופ רעּפרעק רעד
 ןוא ןעמרָאפ ענעדיישרַאפ ןופ ןעלַאנַאק טימ רעדָא (ךעלעכעל)
 .סיורג

 םהיא טקעדַאב סָאװ ,לעטייה ךילרעסיוא ןַא טָאה םָאוװש רעד
 ןערָאּפ יד טקעדַאב סָאװ ,לעטייה ךילרעניא ןַא ןוא ןעביוא ןופ
 ןעפורעגנָא טרעװ לעטייה עכילרעסיוא סָאד  .גינעווניא ןופ
 ןעשיו:צ .םרעדָאדנע לעטייה עכילרעניא סָאד ןוא םרעדָאטקע
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 4 | ןעָאזָאטָארּפ יד

 עטסוּפ ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש עינָאלָאק יד .טכיש ןעגימרָאפ

 טָאה ייז ןופ עדעי ןוא ךילגנַאל-דנור ןענייז ןעלעצ יד .עקליּפ

 .(ךעלערעה עמזַאלּפָאטָארּפ עגימרעפ-שטייב) ןעטעלַאנַאלפ ייווצ
 עדנור יד סָאװ ,ןעטעלַאגַאלפ עדנעזיוט יד ןופ ןעגנוגעווַאב יד ךרוד

 יז ,גנונעווַאב-זיירק א יז טמוקַאב ,טציזַאב עינָאלַאק סקָאװלָאװ

 -לַאה ןעלעצ יד .רעסַאװ ןיא גידנעמיווש ,דָאר ַא יו ךיז טהערד

 עניד ךרוד ןוא ףָאטש ןעגיטרַא-ןיטַאלעשז ַא ךרוד ןעמַאזוצ ךיז ןעט

 ןעדנוברַאפ זיא עלעצ ןייא עכלעוו טימ ,ךעלמידעפ עמזַאלּפָאטָארּפ
 ,גנורהעמרַאפ רַאפ ףייר זיא עינָאלָאק יד ןעוו .רעטייווצ רעד טימ

 -נורעדנע עסיורג עינָאלָאק רעד ןופ ןעלעצ עסיוועג ןיא רָאפ טמוק

 עלַא יד יו ,רעסערג דנעטיידַאב ןערעוו ייז ןופ עכנַאמ .ןענ

 ןעפורעגנָא ןענעק ייז .םֶרָאפ רעדנַא ןַא ןעמוקַאב ןוא ,ערעדנַא

 ןַאד ךיז ןעגנַאפ ןעלעצ-רעייא עניזָאד יד .ןעלעצ-רעייא ןערעוו

 ,ןעלעצ עניילק ןופ עינָאלָאק רעטכָאט ַא ןעדליב ןוא ןעטלַאּפש ןָא

 -רעטומ רעד ןופ ּפָא ךיז ןעלייט ןוא ןעמַאזוצ ךיז ןעטלַאה עכלעוו

 עינָאלָאק-רעטכָאט יד .רהיא ןופ קעװַא ןעמיווש ןוא עינָאלָאק

 טלעקיווטנע ןעגנוטלַאּפש עגידרעטייוו ךרוד ןוא סיוא ןַאד טסקַאװ

 טָאה יז רעכלעוו ןופ יד יו ,עינָאלָאק רעסיורג ךילנהע ןַא ןיא ךיז יז

 -ןעינָאלָאק סקָאװלָאװ רעד ןופ גנורהעמרַאפ יד .טלײטענּפָא ךיז

 יו ןפוא ןעכילנהע ןַא ףיוא רָאפ ךיוא לָאמַא ןעמוק ןעָאזָאטָארּפ

 ןעבירשַאב רעהירפ ןענייז עכלעוו ,ןעָאזָאטָארּפ ןענירָאדייא יד ייב

 ןעמענ עינָאלָאק רעד ןופ ןעלעצ להָאצ עסיורג ַא רעבָא ,ןערָאװעג

 ןעביילב ייז .גנורהעמרַאפ רעד ןיא ?ײטנַא ןייק טינ ןעצנַאנניא

 .ּפָא ןעברַאטש ןוא טינ ךיז ןעטלַאּפש ייז ,ןענייז ייז יו

 טימ ןעלעטש ,ןהעז וצ זיא סע יװ ,ןעָאזָאטָארּפ-ןעינָאלָאק יד

 ענלעצנייא יד יו ,םרָאּפ-סנעבעל ערעטריצילּפמָאק ַא ןיֹוש רָאפ ךיז

 ,רימ ןעהעז אפוג ןעָאזָאטָארּפ-ןעינָאלָאק יד ייב ןוא  .עָאזָאטָארּפ

 -ריצילּפמָאק זיא ןעָאזָאטָארּפ םוינָאנ יד ןופ םרָאפ-סנעבעל יד זא

 -נַאּפ ירד ןופ םרָאפ-סנעבעל יד ןוא ,ןעניצָאװלָאװ יד ןופ יוװ רעט

 ןוא ,ןעָאזָאטָארּפ םוינָאנ יד ןופ יווװ ,רעטריצילּפמָאק זיא ןענירָאד

 ןערעכַאפנייא םעד ןופ ךיז טלעקיווטנע ןעבעל סָאד .רעטייוו ױזַא

 רימ ןעבָאה עינָאלָאק-סקָאװלָאװ רעד ןיא .ןערעטריצילּפמָאק םוצ

 טינ .גנולייטרַאפ-טייברא ןופ גנַאפנָא ןעסיוועג ַא רַאגָאז ןיוש

 -העמרַאפ רעד ןיא ?ײטנַא ןעמענ עינָאלָאק רעד ןופ ןעלעצ עֶלַא

 .טייברא יד טָא ןעטכיררַאפ ייז ןופ ?ייט ַא זיולב ,ןימ םעד ןופ גנור
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 רעסיוועג ַא ראפ דנַאטשוצ-הור ַא ןיא ןיירַא טערט ןוא לעטייה

 סָאד טצַאלּפ ,ןעגנוגנידאב עניטסניג רעטנוא ,רעטעּפש טייצ

 עכלעוו ,עלעצ עדנעמיווש עיירפ ַא סױרַא טמוק סע ןוא לעטייה

 ןעפאשעג ןערעוו סע זיב ,(ןעטלַאּפש) ןערהעמרַאפ ןָא ךיז טגנַאפ
 .עינָאלַאק עיינ ַא ןעמַאזוצ ןעלעטש עכלעוו ,ןעלעצ 6

 .ןענירַאדייא יד ןענייז ןענירָאדנַאּפ יד וצ ךילנהע לעיפ
 -טנע ןוא עקליּפ ַא יװ דנור זיא עינָאלָאק ןענירָאדייא יד ךיוא

 ןַארַאפ רעבָא זיא סע .22 ךיוא רעבָא לָאמַא ,רעדעילגטימ 16 טלַאה

 -ָאדייא ןוא ןענירָאדנאּפ יד ןעשיווצ דיישרעטנוא רעגיטכיוו ןייא

 -יווש-יירפ ייווצ ןופ גנונינייאראפ רעד ןופ גוצַאב ןיא ,ןעניר

 יד ייב .עלעצ ןייא ןיא ךיז ןעצלעמשרַאפ עכלעוו ןעלעצ עדנעמ
 ,עכיילג ,ךיז ןעגינייארַאפ עכלעוו ,ןעלעצ יד ןענייז ןענירָאדנַאּפ
 ןעלעצ יד .ןעדיישראפ ייז ןענייז ןעניראדייא יד ייב דנערהעוו

 ןעוו .דנור-גנַאל ךילנהעוועג ןענייז עינָאלָאק ןעניראדייא רעד ןופ

 זיולב ךיז ןעטלַאּפש ,ךיז ןערהעמרַאפ וצ ףייר טרעוו עינָאלָאק יד

 ערעדנַא יד ,32 רעדָא 16 זיב ךיז ןערהעמרַאפ ןוא ןעלעצ עכילטע

 ייז ןופ עדעי סָאװ ,ןעלעצ עגנוי יד .טינ ךיז ןעטלַאּפש רעבָא

 ךיז ןעלייט ,ךעלערעה עמזַאלּפָאטָארּפ ענימרעפ-שטייב ייווצ טָאה

 ,ךעלטניב ןיא רָאנ ,זייווגיצנייא טינ רעבָא ,עינָאלָאק רעד ןופ ּפָא

 ענירעביא יד .טייצ רעסיוועג ַא רַאפ ןעמַאזוצ ןעביילב עכלעוו

 ,ןעטלָאּפשעג טינ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,עינָאלָאק רעד ןופ ןעלעצ

 ַאזַא ןעו .רעדנור ןערעוו ןוא רעסערג סָאװטע סיוא ןעסקַאװ

 זיא סָאװ ,לעטניב רעדנַא ןַא טימ ךיז טנענעגאב ןעלעצ ?עטניב

 -רנור ןייז טרעדנעעג טינ טָאה ןוא רעסערג ןעסקַאװעגסיױא טינ

 ךיז ןעלייטוצ ןַאד ,עדנור גידנעטשלַאפ ַא ףיוא םרָאפ עכילגנעל

 רָאפ טמוק סע ןוא ןעלעצ ענלעצנייא ןיא ןעלעצ ךעלטניב ייווצ יד

 טימ ןעלעצ עדנור ערעסערג יד ןופ עדעי ןעשיווצ גנוגינייאראפ ַא

 .עלעצ ןייא ןעדליב ןוא ,ןעלעצ עכילגנַאל ערענעלק יד ןופ רענייא

 ןוא לעטייה ַא טימ ךיז טקעדַאב עלעצ עטנינייארַאפ עגיזָאד יד

 לעטייה סָאד טצַאלּפ רעטעּפש .דנַאטשוצ-הור ַא ןיא ןיירַא טערט

 ַא ןעפַאשענ טרעוו סע ןוא ןעטלַאּפש ןָא ךיז טגנַאפ עלעצ יד ןוא

 .רעדעילגטימ 32 רעדָא 16 ןופ עינָאלָאק עיינ

 רעד זיא עָאזָאטָארּפ-ןעינָאלָאק עטנַאסערעטניא רעדנַא ןַא

 עכילטע ןופ ןעהעטשאב סעינָאלָאק-סקָאװלָאװ יד .סקָאװלָאװ
 -עקליּפ ןעדנור ַא ןיא טגיילעגסיוא ןענייז עכלעוו ,ןעלעצ דנעזיוט
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 -ָאטָארּפ עכילנהע-שטייב) ןעטעלַאנַאלפ עגנַאל יירד רעדָא ייווצ

 ,טמיווש עינָאלָאק יד עכלעוו טימ ,(ךעלערעה עשימזאלּפ

 -ָארּפ-ןעינָאלָאק יד ןופ (סונעג) גנוטַאג עכַאפנייא רהעמ יד

 -ָאטָארּפ-םוינַאג יד ןעוו .ןעָאזָאטָארּפ-םוינָאנ יד ןענייז ןעָאזָאט
 ,רעטומ רעד ןופ קעװַא טינ רעטכָאט יד טהעג ,ךיז טלַאּפש עָאז
 -ָאק יד .רערעדנַא רעד ייב ענייא ןעביילב ןעָאזָאטָארּפ עדייב
 ךיז טלַאּפש ןַאד  .ןעָאזָאטָארּפ ייווצ ןופ ןַאד טהעטשַאב עינָאל

 ןופ ןיוש טהעטשַאב עינָאלָאק יד ןוא ,ןעייווצ ןיא ייז ןופ עדעי

 ןהעצכעז ןערעוו סע זיב רעטייוו ױזַא טהעג גנוטלַאּפש יד ,רעיפ
 לָאז ןעמ ןעוו .גיטרַאפ ןַאד ןזיא עינָאלָאק יד ןוא ןעָאזָאטָארּפ

 -ַאב ןעבעל יז טעװ עינָאלָאק רעד ןופ עָאזָאטָארּפ ןייא ןעלײטּפָא
 ,עינָאלָאק רעד ןיא יו טוג ױזַא טקנוּפ גיגנעהּפאמוא ןוא רעדנוז
 ַא ןעדליב ןוא ןעמַאזוצ ןעבעל רָאנ ,ּפָא טינ ךיז ןעלייט ייז רעבָא
 ןופ עָאזָאטָארּפ .עדעי .עינָאלָאק עכילנהע-ןעטַאלּפ עכַאלפ ,עניילק

 -עי ,ןיילַא ךיז רַאפ טלהיפ ןוא טמעטָא ,טסע רעבָא עינָאלָאק רעד

 ןיילַא ךיז ראפ ןעבעל ןופ סעיצקנופ עלַא טליפרע ייז ןופ עד

 ,לופרַאפ זיא עינָאלָאק יד ןעוו ןוא .ערעדנַא יד .ןופ גיגנעהּפָאמוא

 ןעלייטוצ ןַאד ,ןעָאזָאטָארּפ ןהעצכעז ןַארַאפ ןיוש ןענייז סע ןעוו

 .עינָאלָאק עיינ ַא ןעפַאש ןָא טגנַאפ עָאזָאטָארּפ עדעי ןוא ךיז ייז
 ,ןענירָאדנַאּפ יד ןענייז ןעָאזָאטָארּפ-םוינָאג יד וצ ךילנהע

 "נור ןעדליב ייז רָאנ ,ןעלעצ 16 ןופ ןעהעטשאב סעינָאלָאק ערעייז ךיוא

 .ענימרעפ-ןעטאלּפ ,עכאלפ טָאטשנא סעינָאלָאק עגימרָאפ-עקליּפ עד

 טגנַאפ ,ןערהעמרַאפ וצ ךיז ףייר זיא עינָאלָאק ןענירָאדנַאּפ יד ןעוו

 עלעצ עדעי ןופ טרעוװ סע זיב ןעטלַאּפש וצ ךיז עלעצ עדעי ןָא
 סָאװ ,לעטייה ןיטַאלעשז סָאד ףיוא ךיז טזעל ןַאד ,16 ןעפַאשעג

 16 ענעפַאשעגיײינ יד ןוא ,ןעמַאזוצ ןעטלַאהעג עינָאלָאק יד טָאה

 קעוַא ןעמיווש ןוא ערעדנַא יד ןופ ענייא ּפָא ךיז ןעלייט סעינָאלַאק

 טלַאה גנורהעמרַאפ טרַא עניזָאד יד .ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ ןיא
 ענינייא ךָאנ .ךילדנעמוא טינ רעבָא ,תורוד עכילטע ראפ ןָא

 עינָאלָאק רעד ןופ עלעצ עדעי ךיז טלייט ,ןעגנורהעמרַאפ עכלעזַא

 יד ןופ ענייא ּפִא ךיז ןעלייט עכלעוו ,ןעלעצ-רעטכָאט 8 ןיא זיולב

 עגיזָאד ןופ ענייא ןעוו .קעװַא זייווניצנייא ןעמיווש ןוא ערעדנַא
 ןַא ןופ עלעצ עדנעמיווש-יירפ עטייווצ ַא טימ ךיז טפערט ןעלעצ
 ןיא ףיונוצ ךיז ןעסינ ןוא ךיז ייז ןעגינייאראפ ,עינָאלָאק רעדנַא
 ַא טימ ןַאד ךיז טקעדַאב עלעצ ענעפַאשעג-יינ יד .עלעצ ןייא
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 עגיטיונ עֶלַא ןָאט רעּפרעק םעניילק רהיא ןופ לייט רעדעי ףרַאד
 ןוא ןעסע וצ ?יומ ַא ןייז זומ רעּפרעק ןופ ?ייט רעדעי .טײברַא

 דנערהעוו ,ןַאגרָא-סגנוגעװַאב ַא ןייז זומ רעּפרעק ןופ לייט רעדעי

 ייוצ יד ןופ עדעי רַאפ ןזיא עירָאזופניא םואיצעמַארַאּפ רעד ייב

 -ַאב יד גנוגעווַאב רַאפ : ןַאגרָא רעלעיצעּפס ַא ןַארַאפ סעיצקנופ

 ,ליומ רעדָא דנולש א זייּפש ןעגנַאפ רַאפ ןוא ךעלערעה-סגנוגעוו

 ַא ןַארַאפ זיא עיצקנופ רעדעי רַאפ ןעוו זַא ,ךיז טהעטשרַאפ סע

 ,ןערעוו טרהיפעגכרוד רעסעב טייברא יד ןעק ,ןַאגרָא רעלעיצעּפס

 .סעיצקנופ עֶלַא ןעליפרע ףרַאד רעּפרעק ןופ לייט רעדעי ןעוו יוװ

 .גנולייט-סטייברא ןופ ּפיצנירּפ םעד טימ ןָאט וצ ָאד ןעבָאה רימ

 -ראפ ןיא טלייטוצ זיא טײברַא יד רעסעב סָאװ ןוא רהעמ סָאװ

 טרעוו רעסעב ןוא רעוויטקורָארּפ ץלַא ,ןעטעטילַאיצעּפס ענעדייש

 רעּפרעק ןופ ?ייט רעדעי רעכלעוו ייב ,עבימַא יד .טכַאמעג יז

 -עדינ ַא רעבירעד זיא ,ןענָאיצקנופ ענעדיישרַאפ ןעליפרע ףרַאד

 עכלעוו ,עירָאזופניא םואיצעמַארַאּפ יד יו שינעפעשַאב ערעגיר

 .סעיצקנופ עגיזָאד יד ןעליפרע וצ ןענַאגרָא עלעיצעּפס טָאה

 ןענייז עכלעוו ,ןעָאזָאטָארּפ יד --- .ןעָאזָאטַָארּפ-ןעינַאלָאק
 ירד ןופ ענייא טרעדנוזענּפָא ןעבעל ,ןערָאװעג ןעבירשַאב טציא זיב

 -עגנָא זיא סע יװ ,ןעָאזָאטָארּפ יד ןופ גנורהעמרַאפ יד .ערעדנַא

 עָאזָאטָארּפ ַא ןעוו גנוטלַאּפש ךרוד רָאפ טמוק ,ןערָאװעג ןעבעג

 ןעלייט ,ייווצ ןערָאװעג זיא ענייא ןופ ןוא ןעטלָאּפשעג ךיז טָאה

 ןעבעל רהיא טרהיפ עדעי ןוא ערעדנַא יד ןופ ענייא ּפָא ךיז ייז

 יד עכלעוו ייב ,ןעָאזָאטָארּפ ןַארַאפ רעבָא ןענייז סע .רעדנוזַאב

 -ענּפָא רעדעי סָאװ ,םעד ףיוא גידנעקוק טינ ,ןעלייט ענעטלָאּפשוצ

 -עשאב ַא ,םואודיווידניא רערעדנוזַאב ַא זיא לייט רענעטלָאּפש

 -ַאשַאב ייז .ןעמַאזוצ ןעבעל ייז ןעביילב ךָאד ,ךיז ראפ שינעפ

 ןעגנַאלַאב ןעָאזָאטָארּפעינָאלָאק עגיזָאד יד .עינַאלָאק ַא ןעפ
 םעד טימ ןעפורעג ןערעו עכלעוו ,ןעמזינַאנרָא עּפורג רעד וצ

 .ןעניצָאװלָאוװ ןעמָאנ

 ערענעלק ןיא ןעבעל ,ייז ןופ רענייא ,רעסיוא ,ןעניצָאװלָאװ יד

 ןעָאזָאטָארּפ עכילטע טסייה סָאד .סעינָאלָאק ערעסערג ןיא רעדָא

 -עפעשאב ַא זיא עלעצ רעדָא עָאזטָארּפ עדעי םגה ,ןעמַאזוצ ןעבעל
 .לעטייה ןיטַאלעשז ַאזַא ןיא ןעמַאזוצ ןעבעל ייז .,ךיז רַאפ שינ

 עָאזָאטָארּפ עדעי טָאה סעינָאלָאק עכלעזַא ןופ עטסיימ יד ןיא
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 ןענייז גרעב-דיירק יד יוװ ,ןפוא ןעניבלעזמעד ףיוא ,ןעזלעפ ענרענ

 .ןענירעגיבָאלג יד ןופ ןעראוועג ןעפאשעג

 ןענייז עכלעוו ,ןעָאזָאטָארּפ עלַא ייב --- .גנואיידרַאפ-זייּפש

 וצ ךילנהע ןענייז עכלעוו ,עלַא ייב יא ,ןערָאװעג ןעבירשַאב ָאד

 .ןפוא ןעכיילג א ףיוא זייּפש ןופ גנואיידרַאפ יד רָאפ טמוק ,ייז
 -רָאד סע טרעוו ,עלעצ רעד ןיא ןיירַא טמוק זייּפש יד יו םעדכאנ

 -סגנואיידרַאפ ַא טימ טעטכייפַאב ,ןעמהענוצנָא זיא סע יװ ,ןעט
 רעד .עמזַאלּפָאטָארּפ רעד ןיא טזעלענפיוא טרעוו ןוא טייקניסילפ

 -עי ןופ ןעבעל סָאד ןעטלַאהוצפיוא גיטיונ זיא סָאװ ,ףָאטש-רעױז

 -ָארּפ יד ןופ ןעניוזעגניירַא טרעוו ,שינעפעשַאב רענידעבעל רעד
 לַאמּפָא רעד .רעּפרעק רעייז ןופ עכעלפרעביוא רעד ךרוד ןעָאזָאט
 -ברוד ןעָאזָאטָארּפ עטסיימ יד ייב טרעוו זייּפש ןעטיידרַאפ םעד ןופ

 קעווצ םעד רַאפ גידנעבָאה טינ ,רעּפרעק רעייז ךרוד טרעטליפעג
 ןענייז רעבָא ןעָאזָאטָארּפ עכנַאמ ייב ,ןַאגרָא ןעלעיצעּפס ןייק
 -על עדנעריסלוּפ עכלעזַא ,ןערעינ ןימ ַא ןַארַאפ קעווצ םעד רַאפ

 -יוא ןענייז עכלעוו ,ןעירָאזופניא םואיצעמַארַאּפ יד ייב יוװ ,ךעלעכ
 זײּפש עטיידרַאפ יד ןופ לַאפּפָא רעד .,ןערָאװעג ןעבירשַאב ןעב
 ןופ ןוא ךעלעכעל עדנעריסלוּפ יד ןיא ףיונוצ רעהירפ ךיז טביילק

 רעד ןופ רעּפרעק םעד ןופ ןעסיױטשעגסױרַא רע טרעוװ ןעטרָאד
 .עָאזָאטָארּפ

 -סָארקימ ,עקניצניילק יד טָא ןעבָאה ,ןהעז וצ זיא סע יוװ

 -גיטכיוו יד ןערהיפוצכרוד ןעשינעפעשַאב ענילעצ-נייא עשיּפָאק
 ןוא עטריצילּפמָאק ,עסיורג יד יו ,ןעבעל ןופ סעיצקנופ עטס

 ייז ,ןעלהיפ ייז ,ךיז ןענעװַאב ייז .ןעשינעפעשַאב עטלעקיווטנע
 ראגָאז ךיז ןעציש ןוא ךיז ןערהעמ ןוא ךיז ןערעּפכורפ ייז ,ןעסע
 ענירעדינ יד ןעשיווצ דיישרעטנוא רעגיטכיוו רעד .רהַאפענ ןופ
 טינ ,ָאזלַא ,טהעטשַאב עטלעקיווטנע רעכעה יד ןוא ןעשינעפעשַאב

 -ףעק רעייז ןיא רָאנ ,טייקגיטעט רעייז ןיא ,עיצקנופ ערעייז ןיא

 "עב סָאװ .םזינַאכעמ רעייז ןיא ,רוטקורטס רעייז ןיא ,יובענ-רעּפ
 םזינַאכעמ רעד ןוא יובעג-רעּפרעק רעד טלעקיווטנע זיא סע רעס
 .ייז טהעטש הגרדמ ערעכעה ַא ףיוא ץלַא ,שינעפעשַאב רעד ןופ

 ןענייז עכלעוו ,ןעָאזָאטָארּפ ענעדיישרַאפ יד גידנעכיילנרַאפ טָא
 םואיצעמַארַאּפ יד זַא ,ןעניפעג רימ ןעלעוו ,ןערָאװעג ןעבירשַאב ָאד
 ערייב .עבימַא יד יוװ ,הגרדמ ערעכעה ַא ףיוא טהעטש עירָאזופניא
 עבימַא רעד ייב רעבָא ,ןעבעל ןופ סעיצקנופ עניבלעזיד ןעליפרע
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 "טּפיוה ןערָאװעג ןעפַאשעגנ ןענייז דנַאלגנע ןופ גרעב-דיירק עסיורג

 .ןענירעגיבָאלג יד ןופ ןעלשומ עשיּפָאקסָארקימ יד ןופ ךילכעז

 -ַאּפש ,ךיירקנַארפ ןופ ןעסַאמ-דיירק עסיורג יד טימ זיא עבלעזסָאד

 גרעב-דיירק עכלעזַא ןופ ץנעטסיזקע יד  ,דנַאלנעכירג ןוא ןעינ

 -ענ ןעדנעגעגנ ענעי ןענייז לָאמַא ןַא ,טנייצ ןעטכיש-ריירק רעדָא

 ןיא טבעלעג ןעבָאה ןענירעגניבָאלג יד ואוו ,םי טימ טקעדַאב ןעוו

 ןיא טלעמַאזעגנָא ךיז ןעבָאה ןעלשומ ערעייז .ןעסַאמ עסיורג

 ענעדיישרַאפ ךרוד .םי ןופ דנורנ ן'פיוא ןעטכיש עקיד ,עסיורג

 ןיא ןעמוקעגרָאפ רעטעּפש ןענייז עכלעוו ,ןעגנורעדנע עשינָאלָאענ

 םי ןופ קעד רעד ךיז טָאה ,(ןעשינרעטיצ-דרע יוװ) דרע ןופ ןערעניא

 רעקיטש עיינ ןערָאװעג ןעפַאשעג ןענייז סע ןוא ןעביוהעגפיוא

 ןעניפעג ןעטכיש-דיירק רעדָא גרעב-דיירק עניטציא יד ואוו ,השבי

 ליימ דנעזיוט רעביא ךיז ןעניפענ רעטרע עכלעזַא עכנַאמ .ךיז

 -ייאראפ יד ןיא ,סעזנעק ןיא ןערעגַאל-דיירק יד יו ,םי ןופ טייוו

 -נַאלטַא רעד זַא ,טזייװַאב סָאד .ַאקירעמַא ןופ ןעטאַאטש עטגינ

 קירוצ רהָאי רעדנעזיױט ךס ַא טימ ,לָאמַא זיא ןַאעקַא רעשיט

 .טציא זיא רע יוװ ,טײרּפשרַאפ רעטייוו ןעליימ רעדנעזיוט ןעוועג

 ,םי ןיא ןעסַאמ עסיורג ןיא טנייה ןעבעל ןערַאלָאידַאה יד

 .ןעדנעגעג עגיסעמ ןוא (עסייה) עשיּפָארט יד ןיא ךילכעזטּפױה
 -ייטש ןערָאװעג ןעפַאשעג ןענייז ןעלשומ ןייטש-לעזעיק ערעייז ןופ

 לעקיטש ַא --- .10 ננונכייצ
 -ראפ ןעקרַאטש ַא רעטנוא ךלַאק
 ןעמ ואוו ,זָאלג-סגנורעסערג
 "-וצ ןוא עצנַאג יד ןהעז ןעק
 -ובָאלג ןופ ןעלשומ ענעכַָארב
 .ןענירעג

 לעקיטש ַא --- .11 גנונכייצ
 ןופ דנורג םעד ןופ עמָאלב
 רעטנוא ןַאעקַא ןעשיטנַאלטַא
 -סגנורעסערגראפ ןעקרַאטש ַא
 יד ןהעז ןעק ןעמ ואוו ,זָאלג
 ןוא ןענירעגיבַאלג ןופ ןעלשומ
 .ןעמזינַאגרָא ערעדנַא
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 ,השבי רעד ףיוא יו רעהירפ ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה םי ןיא ןעבעל
 -ַאב עגידעבעל עטשרע יד ןופ .ןייז ןעָאזָאטָארּפ יד ,ָאזלַא ,ןעזומ
 .טלעוו רעד ףיוא ןעשינעפעש

 "נוזַאב .םי ןיא ןעָאזָאטָארּפ ענעדיישרַאפ ךיז ןעניפעג סע
 יד ןוא ןענירעגיבָאלג יד רעבָא ןענייז שיטסירעטקַארַאכ סרעד

 זיא רעּפרעק רעשיּפָאקסָארקימ רעניילק רעייז .ןערַאלָאידָאר
 -ָאלג יד ייב .לעשומ ןעשיּפָאקסָארקימ ַא טימ טלעגנירעגנמורַא

 טַאנָאברַאק םויצלַאק ןופ טכַאמעג ?עשומ רעד ןיא ןענירעניב

 טהעטשַאב ןערַאלָאידַאר יד ןופ ?עשומ רעד דנערהעוו ,(ְךלַאק)
 ןוא ןעמרָאפ ענעדיישרַאפ ןעבָאה ןעלשומ יד ,דרע-לעזיק ןופ

 -נוזַאב טעדליבעגסיוא ןענייז ייז ןופ עטסיימ יד ןוא ןערעטשומ
 עניילק סנעטסיימ ןעבָאה ןעלשומ יד .שירטעמיס ןוא ןהעש סרעד

 -ָארּפ עניד ,עגנַאל סױרַא ןעקעטש סע עכלעוו ךרוד ,ךעלעכעל

 -ראפ ערעדנַא יד טימ ענייא ןענייז עכלעוו ,ךעלמידעפ עמזַאלּפָאט

 | | .לעשומ םעד םורַא ןעטכָאלפ

 עגילהעצמוא ןיא ךיז ןעניפעג ןעָאזָאטָארּפ-לעשומ עניזָאד יד |

 םעד ןיפ ןעקערטש עסיורג .םי ןופ רעסַאו םעד ןיא ןענָאיליב

 יד טימ טקעדַאב קיד ןענייז ןַאעקָא ןעשיטנַאלטַא םעד ןופ דנורג

 ןיא עמוַא?ּפָאטָארּפ יד ןעוו .ןענירעגיבָאלג יד ןופ ןעלשומ עטיוט

 ןעקניו וצ םַאזגנַאל ןָא לעשומ רעד טגנַאפ ,טברַאטש לעשומ םעד
 רעדנעזיױט ךס ַא ןופ ףיולרַאפ ַא ןיא ןוא ,םי ןופ דנורג םעד וצ
 טכיש רעקיד ַא טלעמַאזעגנָא םי ןופ קעד ן'פיוא ךיז טָאה ןערהָאי
 םי ןופ דנורג ן'פיוא ןילב טינ ןוא .ןעלשומ עגיזָאד יד ןופ

 -ַאזעגנָא ןעלשומ עשיּפָאקסָארקימ ,עניילק עניזָאד יד ךיז ןעבָאה
 יד .טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ךיוא רָאנ ,ןעסַאמ עגיזיר ןיא טלעמ
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 -צרָאװ-סופ , ןוא לעשומ ןייז טימ ןירעגיבָאלג ַא ,א -- .9 גנונכייצ
 ערעייז טימ ןערַאלָאידַאר ,ג ןוא ב .(טרעסערגראפ קרַאטש רהעז) "ןעל
 .(טרעסערגרַאפ קרַאטש רהעז) "ןעלצרָאוװ-סופ ,, ןוא ןעלשומ



 .(ןויבצ) ןאמפָאה .כ .רד 40

 ןעהעטש ןענירַאנערג יד טימ טפַאש'הבורק רעטנעהָאנ ַא ןיא

 "טולב יד ןיא ךיז ןעניפענ עכלעוו ,ןעָאזָאטָארּפ ןעטיזַארַאּפ יד

 ןעָאזָאטָארּפ-ןעטיזַארַאּפ עזיד .רעּפרעק ןעכילשנעמ ןופ ךעלעקייק

 -עה עניזָאד יד ןופ ןעטרַא עסיוועג .ןעָאזָאמטַאמעה ךיז ןעפור
 -ילשנעמ ןיא טיײהקנַארק עירַאלַאמ יד ןעכַאזרוארַאפ ןעָאזָאטַאמ

 | .רעּפרעק ןעכ

 ןעשינעפעשַאב עטסעטיירּפשרַאפ יד --- .ןעָאזָאטַארּפ-םי
 רעייז ןיא ןעפערטרעביא ייז .ןעָאזַאטָארּפ-םי יד ןענייז םי ןיא

 רעסאוו ןעּפארט ןעדעי ןיא .ןעשינעפעשאב ערעדנא עלא להָאצ

 רעסַאװ סָאד .ןעָאזָאטָארּפ-םי עסַאמ עסיורג א ךיז ןעניפעג םי ןופ

 -עפעשַאב עגידעבעל ןופ רוּפש ַא ןהֶא ןוא רָאלק ןהעזסיוא געמ

 ןָאלנ-סננורעסערגרַאפ ַא רעטנוא סע טמענ ןעמ ןעוו רעבָא ,ןעשינ

 .ןעָאזָאטָארּפ טימ לופ טלעוו עגידעבעל ַא ןעטרָאד ןעמ טהעזרעד

 ןוא .ןעָאזָאטָארּפ ןענָאילימ ךיז ןעניפעג רעסַאוװ-םי טרָאװק ַא ןיא

 .םי ןיא עלָאר עניטכיוו טסכעה ַא ןעלעיּפש ןעָאזָאטָארּפ עגיזָאד יד

 יד ןוא ייז .םי ןיא ןעבעל ןופ דוסי רעד ךילטנענייא ןענייז ייז

 וצ ןעלעטש ,םי ןיא ךיז ןעניפעגנ עכלעוו ,ןעצנַאלפ עגילעצנייא

 ןערהענ תויח-םי עלַא .ןעשינעפעשַאב-םי ערעדנַא עלַא רַאפ זייּפש
 יד טימ ןוא ןעָאזָאטָארּפ יד טימ טקערידניא רעדָא טקעריד ךיז

 ןעגנילשרַאפ ייז רעדָא .(ןעצנַאלפ-םי עגילעצנייא) ןעטיפָאטָארּפ

 עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב יד ןעגנילשרַאפ ייז רעדָא טקעריד ייז

 -ָארּפ יד ןעוו .ןעטיפָאטָארּפ ןוא ןעָאזָאטָארּפ יד טימ ךיז ןערהענ

 יד ןעלעוו ,םי ןופ ןעדניוװשרַאפ ןעלָאז ןעטיפָאטָארּפ יד ןוא ןעָאזָאט

 -קע ןענעק טינ ,סיורג ןוא ןיילק ,ןעשינעפעשאב-םי ערעדנַא עלַא

 ןוא זייּפש ןייק עניילק יד ןעבָאה טינ ןעלעוו טשרעוצ .,ןעריטסיז

 ןעזומ עסיורג יד ןעלעוו םעדכָאנ ןוא ןהענרעטנוא ןעזומ ןעלעוו ייז

 -על עלַא .ןעבָאה טינ ןייּפש ןייק ןעלעוו ייז לייוו ,ןהעגרעטנוא

 ערעדנַא יד ןופ ענייא ּפִא ןעננעה םי ןופ ןעשינעפעשאב עגנידעב

 ערענעלק יד ,ערענעלק יד ןעסע ערעסערג יד .זייּפש רעייז טימ

 -ארּפ יד זיולב .ןעָאזָאטָארּפ יד זיב .וו .זא .א ערענעלק ךָאנ יד

 ערעדנַא ןופ זייּפש רעד וצ ןעמוקנָא טינ ןעפרַאד ןייֵלַא ןעָאזָאט

 ענילעצנייא יד טימ ךיז ןעזייּפש ייז ,ןעשינעפעשַאב עגידעבעל

 -םי עטסעטלע יד ןייז רעבירעד ןעזומ ןעָאזָאטָארּפ יד .,ןעצנַאלפ

 -עפעשַאב ענידעבעל עטשרע יד ןייז ןעזומ ייז .ןעשינעפעשַאב

 סָאד יו ױזַא ןוא ,םי ןיא ןעזיווַאב ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעשינ
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 -קע עכלעוו ,ןענירַאגערג יד ןענָאמרעד וצ הטרעוו זיא (ןעשינעפ
 יַאּפ ןענייז ןענירַאגערג יד .ןעמרָאפ ענעדיײשרַאפ ןיא ןעריטסיז

 םירעדעג יד ןיא סנעטסיימ ןעבעל ייז ,ןעָאזָאטָארּפ עשיטיזַאר

 טפַאז םעד ןופ הנויח רעייז ןעהיצ ןוא ןעטקעזניא ענעדיישרַאפ ןופ

 .טצעזַאב ךיז ןעבָאה ייז םירעדעג סעמעוו ןיא טקעזניא םעד ןופ

 טינ ךיוא ןעבָאה ןוא ןענַאגרָא סגנונעװוַאב ןייק טינ ןעבָאה ייז

 עכעלפרעביוא רעד ךרוד ןיירַא ייז ןעגיוז זייּפש רעייז .,?יומ ןייק

 רַאפ טסעפ ןעטלַאה רעבָא ךיז ןעפרַאד ייז .רעּפרעק רעייז ןופ

 -עגסױרַא טינ ןעלָאז ייז זַא ,"הריד, רעייז ןופ ךעלעטנעוו יד

 ךיז ןעבָאה ייז ןעמעוו ייב ,סָאבעלַאב םעד ןופ ןערעוו ןעפרָאװ

 ןענירַאגערג יד ןופ ןעטרַא עכנַאמ .ןעניואוו וצ ןעבילקעגסיוא

 טימ ,ךעלקישטורק עכלעזַא רעּפרעק רעייז ןיא רעבירעד ןעבָאה

 .טקעזניא םעד ןופ םירעדעגנ יד ןיא טסעפ ךיז ןעטלַאה ייז עכלעוו

 ןיא .ךיז ןערעּפכורפ ןענירַאגערג יד יו זיא טנַאסערעטניא

 ןוא ןעבימַא יד ןופ קרַאטש ךיז ייז ןעדיישרעטנוא טרּפ םעד

 ןופ טייצ-סגנורעּפכורפ יד טמוק סע ןעוו  .ןעָאזָאטָארּפ ערעדנַא

 רעּפרעק רעכַאלפ ןוא רעכילגנעל רעייז ךיז טהיצ ,ןענירַאנערג יד

 ןעטרַאה ַא טימ ךיז טקעדַאב* ןוא עלעקייק ןעדנור ַא ןיא ףיונוצ

 -ָארּפ יד ןוא ןערעק רעד ןָא טגנַאפ ןַאד .ןעביוא ןופ ?עטייה

 ןעטלַאּפש וצ ךיז ?עטייה םעד ןיא ַאנירַאגערג רעד ןופ עמזַאלּפָאט

 .ןערָאּפס ןעפורעגנָא ןערעוו עכלעוו ,ךעלעכלייט עניילק ךס ַא ןיא
 ןוא סױרַא ןעלַאפ ןערָאּפס יד ןוא ?עטייה סָאד טצַאלּפ םעדכָאנ

 .ןענירַאגערג ןיילַא ןערעוו

 ןעדנַאטשוצ רעיפ -- .8 גנונכייצ
 טכַאזרוארַאפ עכלעוו ,ץָאזָאטָארּפ ַא ןופ ַא -- .1 גנונכייצ

 רעד ןופ דנַאטשוצ רעד ,א .ַאירעלַאמ דַארַאּפ ַא) ַאנירָאגערג
 / ןעגנורדעגניירא זיא יז ןעוו ,עָאזָאטָארּפ ,(עָאזָאטָארּפ עשיטיז
 ;ןעשנעמ ַא ןופ עלעקייק טולב ַא ןיא רַאפ קרַאטש רהעז
 ;דנַאמשוצ רעטרעסערגראפ רהיא ,ב טניפעג יז .טרעסערג
 ןיא ןעטלַאּפש ןָא ךיז טגנאפ יז ןעו ,ג -וצ םעד ןיא ךיז
 -ויז ןערַאּפס ערהיא ןעוו ,ד ;ןערַאּפס טלַאה יז ןעוו ,דנַאטש
 סָאר ןוא טלעקיװטנע גידנעטשלַאפ ןענ ןעטלַאּטש םייב ךיז
 עיורפ וד ןוא טצַאלּפ עלעקייק םולב .ןערָאּפס ןיא

 ערעדנַא ןיא ןיירַא ןעגנירד ןערַאּפס
 .ךעלעקייק טולב
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 רעּפרעק רעד ןוא ףיונוצ ךיז טהיצ לעקעלג ןופ דנַאר רעד ,לעקעלג

 ,עלעקייק ַא וצ ךילנהע םרָאפ יד ןַאד טמוקַאב עירָאזופניא רעד ןופ
 ףיונוצ ךיז טהערד לעגנעטש רעד ןוא ןעדניוושרַאפ ךעלערעה יד
 וצ רעטנהענ עירָאזופניא יד רעטנורַא טהיצ ןוא עלַאריּפס ַא יוװ
 רעד ןופ ןעציש וצ יז יווװ ,טפעהַאב זיא יז ןעכלעוו וצ ,דנורג םעד
 .רהַאפעג רעדנעהָארד

 ןופ גנוגעווַאב יד ךרוד זייּפש רהיא טמוקַאב עלעציטרָאװ יד

 .לעקעלג ןופ ןעדנַאר יד ףיוא ןוא ?עקעד םעד ףיוא ךעלערעה יד
 ענעדיישרַאפ רעסַאװ ןופ ןיירַא ייז ןעגניירב גנוגעװַאב רעייז ךרוד

 ןופ ,עלעציטרָאװ רעד ןופ דנולש םעד ןיא ןעמזינַאגרָא עניילק

 רעד ןופ עמזַאלּפָאטָארּפ רעד ןיא גינעווניא ןײרַא ןעמוק ייז ןענַאװ

 .טיידרַאפ ןערעוו ייז ואוו ,שינעפעשַאב רעגיזָאד

 יד ןופ גָנורהעמרַאפ יד

 -ָאזופניא ענעבירשַאב ענינייא

 רעד ייב יװ ,רָאפ טמוק ןעיר

 רעדָא גנולייט ךרוד ,עבימַא

 .גנוטלַאּפש

 רעהירפ ןיוש זיא סע יו

 -ַאפ ןענייז ,ןערָאװעג טקרעמַאכ

 -ניא ןעטרַא ענעדיישרַאפ ןַאר

 ןיא ?הָאצ רעייז .,ןעירָאזופ

 ןענייז ָאד .,דנעזיוט רעביא

 יד ןערָאװעג ןעבירשַאב זיולב

 ןופ עשיטסירעטקַארַאכ רהעמ

 ןעגירק ןעק ןעמ עכלעוו ןופ ,ייז
 | עא טעװ ירא כא .עטשא6 6 - -וטרַאװ ַא ,א -- 6 יו

 .ער .עלעציטרַאװ

 וצ ןעסַאּפוצ טזומעג ךיז ןעבָאה ןעירָאזופניא יד ןופ עכנַאמ

 -מערפ ַא ןיא ןעבעל סָאװ עכלעזַא ןופ ,ןעטיזַארַאּפ ןופ ןעבעל םעד

 -ַאּפ עניזָאד יד .םהיא ןופ הנויח רעייז ןעהיצ ןוא רעּפרעק ןעד
 ייז ,ןענַאגרָא-סגנוגעװַאב ןייק טינ ןעבָאה ןעירָאזופניא-ןעטיזַאר
 .ןעגיוז ייז ,ליומ ןייק טינ ךיוא ןעבָאה ייז .גיטיונ טינ ייז ןעבָאה

 .רעּפרעק רעייז ןופ עכעלפרעביוא יד ךרוד זייּפש רעייז ןיירַא
 :"עשַאב עגילעצנייא) ןעָאזָאטָארּפ ןעטרַא ענעדיישרַאפ יד ןופ
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 טימ ןעסקַאװַאב ןענייז עכלעוו ,ןעירָאזופניא -- .9 גנונכייצ
 -לוּפ יד טגייצ ּפ סָאװ ,םואיצעמַארַאּפ ַא ,א .ךעלערעה עמזַאלּפָאטַארּפ
 טלַאה סָאו ,םואיצעמַארָאּפ ַא ,ב .ןערעק םעד ק ןוא ךעלעכעל עדנערוס
 ,ןערעק םעד ,ק ,ךעלעכעל עדנעריסלוּפ יד טגייצ פ .ןעטלַאּפש ןיא ךיז
 ויוצ ,נ .םואיצעמַאראּפ ןעדנעטלַאּפש םעד ןופ ךעלדנערעק עניילק יד ,'ק
 .ןעצלַאמשעגפיונוצ זייוולייט ךיז ןעבָאה עכלעוו ,סמואיצעמַאראּפ

 -ָאזופניא-ןעקָאלג יד ןענייז ןעשינעפעשַאב עטנַאסערעטניא
 יד .ךילטפַאשנעסיװ ייז טפור ןעמ יװ ,ןעלעציטרָאװ יד ,ןעיד
 רערָא ןעצנַאלפ-רעסַאװ ענעדיישרַאפ ףיוא ךיז ןעניפעג ןעלעציטרָאוװ
 רעד .רעסַאװ ן'רעטנוא ןעגיל עכלעוו ,עדנעטשנעגעג ערעדנַא ףיוא
 -רעביא ןַא ןופ טייקכילנהע יד טָאה עלעציטרָאװ רעד ןופ רעּפרעק-

 -ַאב דנע ןערעלָאמש ןייז טימ זיא רעכלעוו ,לעקעלג ןעטרהעקעג

 ןופ גנונפע רעדָא ליומ םעד ףיוא .לעגנעטש םעניד ַא וצ טפעה

 "יד טימ לופ זיא רעכלעוו ,לעקעד רעניד ַא ךיז טניפעג לעקעלנ
 טימ ,לעקעלג ןופ דנַאר רעד ךיוא .ךעלערעה עדנעגעווַאב עקנינ

 עקניניד טימ טקעדַאב זיא ,ףיונוצ ךיז טמוק ?עקעד רעד ןעכלעוו
 םעד ןעשיווצ .ןעגעוַאב ןייא ןיא ךיז ןעטלַאה עכלעוו ,ךעלערעה

 ,לעדנעבָארג ןיילק ַא ךיז טניפעג לעקעלג ןופ דנַאר םעד ןוא ?עקעד
 ליומ סָאד זיא סָאד .ועפעיט לעסיבַא טקנוּפ ןייא ןיא זיא סָאװ

 :" .עלעציטרָאװ רעד ןופ דנולש רעד רעדָא
 זיא ,טרעטשעג טינ םענייק ןופ טרעוװ עלעציטרָאװ יד ןעוו

 -עגסיוא ,ךיז טלַאה ?עקעלג סָאד ןעכלעוו ףיוא ,לעגנעטש סָאר
 לעקעד םעד ןופ ךעלערעה יד ןוא ןעּפָא ליומ סָאד ,דַארג ןוא ןעניוצ

 טרעוו יז רעבָא ןעוו .ךיז ןעגעווַאב ?עקעלג ןופ דנַאר םעד ןופ ןוא |
 םעד ןיא ןיירַא ?עקעד סָאד ךיז טהיצ ,טרעטשעג סָאװטע טימ
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 רעּפרעק רהיא ןיא .טיידרַאפ טרעוו סע ואוו ,עמזַאלּפָאטָארּפ רעד

 ךיז ןעטלַאה עכלעוו ,ךעלעכעל עדנעריסלוּפ ייווצ ךיוא ךיז ןעניפעג

 ןערעינ יד ןענייז סָאד .ןעהיצרעדנַאנַאפ ןוא ןעהיצפיונוצ ןיא רדסכ
 רהיא ףיוא יז טָאה םעד רעסיוא .שינעפעשַאב רעגיזָאד רעד ןופ

 עקניצניילק להָאצ עסיוועג ַא ,ךעלערעה עניד יד ןעשיווצ ,לעטייה
 ןעטהערדעגפיונוצ ַא טלַאהטנע ייז ןופ עדעי סָאװ ,ךעלעטייב
 ןעבײרטּפָא ןוא ןעבעג לענש ַא ןעק סָאװ ,ענישזורּפ ַא יו עלערעה

 .רעּפרעק םוצ טנעהָאנ רהיא טמוק סָאװ ,טסַאג ןעטשניוועג טינ ַא
 ןעציש וצ ךיז ןענַאגרָא עלעיצעּפס ,ָאזלַא ,טָאה עירָאזופניא-רָאה יד

 ןופ זילב טהעטשַאב שינעפעשַאב עצנַאנ יד ןוא .דנייפ ןעגעג

 ַא ןהֶא ,גיוא ןעטעקַאנ ן'טימ סָאד ,ןיילק ױזַא זיא ןוא עלעצ ןייא
 .ןהעז טינ יז ןעמ ןעק ,זָאלג-סגנורעסערגרַאפ

 -ַאּפ ַא ,א -- .3 גנונכייצ
 -ופניא עגירָאה ַא) םויצעמַאר
 -ערגרַאפ קרַאטש רהעז ,(עירָאז
 "עה עמזַאלּפָאטָארּפ יד ,ה .טרעס
 עטסגינעווניא יד ,א ;ךעלער
 ךעלערעה עמזַאלּפָאטַארּפ עגנַאל
 ךנולש רעד ,מ :;ליומ ןופ
 ;ךעלעכלייט-זייּפש ,ש ; (טשו)
 ;ךעלעכעל עדנעריסלוּפ יוד ,9פ
 .עלעצ רעד ןופ ןרעק רעד ,ק

 -ניא-שטייב ַא -- .4 גנונכייצ
 -ערגראפ קרַאטש רהעז) עירָאזופ
 עכילנהע-שטייב סָאד ,ב .(טרעס
 רעד ,ג ;לעמידעפ-עמזַאלּפָאטָארּפ
 םורַא לערעכעב רעדָא ןעגַארק
 ןופ ןערעק רעד ,ק ;שטייב םעד
 עדנעריסלוּפ יד ,פ ;עלעצ רעד
 .ךעלעכעל
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 ןעכילטפַאשנעסיוװ רעייז טימ ךיז ןעפור ייז יו רעדָא ,ןעירָאזופניא
 טָאה עכלעוִי ,עירָאזופניא ןימ ַא זיא סָאד .ןענעלגייא יד ,ןעמָאנ

 ןיד ַא טימ ןעגיױצַאב זיא רעכלעוו ,רעּפרעק ןעכילנהע-לעדניּפש ַא
 -ניירא זיא ןוא טרעכעלעגכרוד ץַאלּפ ןייא ןיא זיא סָאװ ,לעטייה

 זיא סָאד .עקייל ַא ןופ םרָאפ יד טָאה ןוא גינעווניא ןופ טקירדעג
 רעד וצ טרהיפ סָאװ ,ענעלגייא רעד ןופ ?יומ סָאד רעדָא דנולש רעד

 זיא ענעלנייא רעד ןופ לעטייה סָאד רעכלעוו טימ ,עמזַאלּפָאטָארּפ

 -רַאפ רעכילנהע-עקייל רעניזָאד רעד ןופ קעד םעד ןופ .טליפעגנָא
 עמזַאלּפָאטָארּפ ןופ לעמידעפ גנַאל ןיד ַא סױרַא טצרַאטש גנופעיט
 .(שטייב) םולעגַאלּפ ןעפורעגנָא טרעוו סָאװ ,שטייב ַא וצ ךילנהע
 ךיז טפרַאװ סע ,ןענעװַאב ןיא רדסכ ךיז טלַאה םולענַאלּפ סָאד
 -סגנונעוַאב רעד זיא סָאד .קירוצ ןוא ןיה טייקלענש סיורג טימ
 רעייז ךיוא ייז ןעננַאפ םהיא טימ ןוא ןענעלגייא יד ןופ ןַאגרָא
 סע טביירט ,רעסַאוו ןיא ךיז טגעװַאב םולענַאלפ סָאד ןעוו .זייּפש
 ןיא ,געוו ןיא טנעגעגַאב סע עכלעוו ,ןעמזינַאגרָא עניילק יד ןיירַא

 ייז ןעהעג דנולש םעד ןופ ןוא .ענעלנייא רעד ןופ דנולש םעד

 -רַאפ ןערעוו ייז ואוו ,עמזַאלּפָאטָארּפ עכייוו יד ןיא ןיײרַא דַארג
 םעד םורַא עמזַאלּפָאטָארּפ יד ןזיא ןענעלנייא ערעדנַא ייב .טייד
 .לערעכעב ַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא םולעגַאלפ

 ייב ןעמ טניפעג ןענַאגרָא-סגנונעװַאב ןופ ּפיט רעטייווצ ַא
 רהיא טימ ןעפורעג טרעוו יז יװ ,רעדָא ץירָאזופניא-רָאה רעד
 עירָאזופניא רעזעיד ייב .םויצעמארַאּפ ןעמָאנ ןעכילטפַאשנעסיװ
 ,רעּפרעק ןעכילדנור גנַאל רהיא טקעדַאב סָאװ ,לעטייה סָאד טָאה

 עצרוק ךס ַא סױרַא ןעצרַאטש סע עכלעוו ךרוד ,ךעלעכעל לעיפ רהעז
 רדסכ ךיז ןעטלַאה עכלעוו ,ךעלמידעפ עמזַאלּפָאטָארּפ עקנעניד
 -םיוא עגיבלעזיד ןעליפרע ךעלמעדעפ עניזָאד יד .ןעגעוַאב ןיא

 טימ .ןעירָאזופניא ןענעלנייא יד ייב םולענַאלפ סָאד סָאװ ,עבַאג

 ףליה רעייז טימ ןוא עירָאזופניא-רָאה יד ךיז טגעװַאב ףליה רעייז
 .זיּפש רהיא יז טגנַאפ -

 עירָאזופניא-רָאה יד טָאה רעּפרעק רהיא ןופ טייז ןייא ןיא
 טמוק סע רעטנהענ סָאװ ,רעפעיט ץלַא טרעוו סָאוו ,?עדנעבָארג ַא
 עירָאזופניא-רָאה יד עכלעוו ךרוד ,דנולש םוצ רעדָא ?יומ םוצ

 לעדנעבָארג סָאד ,רעּפרעק רהיא ןיא זייּפש רהיא ןיירַא טגניירב

 ןעגעווַאב עכלעוו ,ךעלערעה טימ טרעטופענסיוא זיא דנולש רעד ןיא

 ןיא גינעווניא זייּפש ענעגנַאפעגנ יד ןעג:ערבניירא ןעפלעה ןוא ךיז
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 -ָאה טינ ,טיידרַאפ ןוא טסע יז ;ןענַאגרָא-סגנוגעװַאב עלעיצ

 יז ;םעטסיסיסננואיידרַאפ ןוא ?יומ עלעיצעּפס ןייק גידנעב
 טינ ,ערעיוז-ןעלהיוק סיוא טמעטָא ןוא ףָאטש-רעיױז ןייא טמעטָא
 . *ַאגרָא-סננומעטא עלעיצעּפס ערעדנַא רעדָא ןעגנול ןייק גידנעבָאה

 ,ןענַאגרָא ערעדנוזַאב ןיא טלייטעגנייא טינ ןיא רעּפרעק רהיא .,ןענ
 ענעדיישראפ יד ןעליפרע ןעק רעּפרעק רהיא ןופ לייט רעדעי רָאנ

 -רַאפ ,זיּפש ןעמענפיוא ןעק לייט רעדעי ,ןענָאיצקנופ-סנעבעל

 עבימַא יד ןעוו .ןעלהיפ ךיוא ןעק יז .וװ .זא .א ןעמעטָא ,ןעייד

 סָאװטע טימ רעדָא ?עדנערעקדדמַאז ַא טימ גנורהירַאב ןיא טמוק

 ךיז יז טקור ,זיּפש סלַא ןעצונ טינ רהיא ןעק סָאװ ,סערעדנַא

 ןעלעטשּפָא ןעק ןעמ .טלהיפ יז זַא ,טזייווַאב סָאד .ּפָא םַאזגנַאל

 -ַארעּפמעט יד ןערעדנע ךרוד ןעגנוגעווַאב ערהיא ןערעדנע רעדָא

 טלהיפ יז זַא ,טזייווַאב סָאד .ןעפָאטש עשימעכ ךרוד רעדָא רוט

 .טעדניפּפמע ןוא

 טימ ןיוש ןערָאװעג טקרעמַאב זיא סע -- .ןעירָאזופניא יד

 ןעדנעהעטש-ליטש  ַא ןיא סָאד ,קירוצ רהָאי טרעדנוה ייווצ רעביא

 -ַאב ַא טימ ןעָאזָאטָארּפ םינימ עסיוועג ךיז ןערהעמרַאפ רעסַאוװ

 םינימ עזעיד .ןעסַאמ עסיורג רהעז ןיא ןוא טייקלענש רערעדנוז

 ,סנעטסיימ ,ןענייז ןוא ,ןעירָאזופניא ןעפורעגנָא ןערעוו ןעָאזָאטָארּפ
 סָאד ,ןיילק רהעז ,ןעשינעפעשַאב עגילעצדנייא ערעדנַא עלַא יד יוװ

 .ּפָאקסָארקימ ַא ךרוד ןהעז זיולב ייז ןעק ןעמ

 ייז סָאװ ,זיא ןעירָאזופניא יד ןופ עשיטסירעטקַארַאכ סָאד

 רעייז טיג סָאװ ,לעטייה טסעפ רעבָא ןיד ַא טימ טקעדַאב ןענייז

 "פניא יד ךיז ןעדייש טימרעד  .םרָאפ עטמיטשַאב ַא רעּפרעק

 עכלעוו ייב ,ןעבימַא ענעבירשַאב רעהירפ יד ןופ רעטנוא ןעירָאז

 זיא סע .ןערעדנע ןיא רדסכ ךיז טלַאה רעּפרעק רעייז ןופ םרָאפ יד

 ןעירָאזופניא יד ןופ גנוגעווַאב יד זַא ,ךילדנעטשרַאפ ךיוא רעבירעד

 יד ןופ גנוגעװַאב יד .ןעבימַא יד ייב יו ערעדנַא ןַא ןייז זומ

 זיא סע יוװ ,רעּפרעק רעייז ןופ ןעגנורעדנע יד ךרוד טמוק ןעבימַא

 רעד טָאה רעבָא ןעירָאזופניא יד ייב ,ןערָאװעג טרעלקרע רעהירפ

 ינַא ןעבָאה רעבירעד ןעזומ ייז ןוא םרָאפ עטמיטשַאב ַא רעּפרעק

 עלעיצעּפס ןעבָאה ןעירָאזופניא יד .ןעגעװַאב וצ ךיז ?עטימ ערעד

 ןעניפעג ןענַאגרָא-סגנוגעװַאב עגיזָאד יד .גנוגעווַאב רַאפ ןענַאנרָא

 ןעמרָאפ ייווצ ןיא ןעירָאזופניא םינימ ענעדיישרַאפ יד ייב ךיז

 -שטייב יד ייב ךיז טניפעג עמרָאפ עטשרע יד ןעּפיט רעדָא
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 רַאפ ןענַאנרָא ערעדנוזַאב ןייק טינ טָאה יז ,םרָאפ רעטסכאפנייא

 "ּפִא םעד ןעסױטשסױרַא ןוא ןעהיידרַאפ רַאפ .,זייּפש ןעמהענפיוא

 רעד ןופ ןָאטעג טרעוו סעלַא .זייּפש רעטיידרַאפ רעד ןופ לַאפ

 .טהעטשַאב יז עכלעוו ןופ ,עלעצ רעגיצנייא

 "וצ ,סיורג רעסיוועג ַא וצ זיב סיוא טסקַאו עבימַא יד ןעוו

 עסיורג ןייא ןופ ןוא ןעלייט עכיילג ייווצ ףיוא ךיז יז טלַאּפש

 ןעכוז ןוא רעדנוזַאב ןעסקַאו עכלעוו ,עניילק ייווצ ןערעוו עבימַא
 עדעי ךיז טלַאּפש ,סיורנ ןערעוו ייז ןעוו ןוא ,רעדנוזַאב הנויח רעייז

 רעיינ ַא טלעוו רעד ףיוא טמוק סע ןוא ייווצ ןיא רעדיוו ייז ןופ

 ןעטלַאּפש ןוא סעבימַא יד ןעסקַאװ ױזַא טָא ןוא .סעבימַא ןופ רוד
 .ךיז ןערהעמ ןוא ןערעּפכורפ ןוא תורוד ךָאנ תורוד טפלעה ףיוא ךיז

 ןוא םירכז ןייק ,בייוו ןייק ןוא ןַאמ ןייק סעבימַא יד ייב ָאטיג

 סעבימַא .הבקנ ןייק טינ ןוא רכז ןייק טינ זיא עבימַא ןא .תובקנ

 -לַאּפש ייז .ןימ רעייז ןעטלַאהוצפיוא רעדניק ןייק טינ ןערעבעג

 ,רעדניק ןעבָאה ייז ייב טסייה סָאד ןוא טפלעה ףיוא ךיז ןעט

 -ירט ,טבעל עבימַא יד ואוו ,עקלעשזַאס רעדָא עשזול יד ןעוו

 רעגיזָאד רעד ןופ רעּפרעק רעד ךיז טלעדנַאװרַאפ ןַאד ,סיוא טנעק

 טרעוו ןוא עלעקייק עדנור ַא ןיא שינעפעשַאב רעגיטשינ רעניילק

 טבעל ױזַא ןוא ,ןרָאה ןופ יװ ,לעטייה ןעטרַאה א טימ ןענױצַאב

 ,ןעטייצ ערעסעב רעדיוו ןעמוק סע זיב שינעקירט יד רעבירַא סע

 טימ לופ ןערעוו סעקלעשזַאס ןוא סעשזול עטנעקירטעגסיוא יד ןעוו

 ןעלַאמרָאנ רהיא וצ קירוצ םוא ךיז טרהעק עבימַא יד ןוא רעסַאװ

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא .ןעבעל ןעלַאמרָאנ רהיא ןוא ןהעזסיוא

 -סיוא יד ןופ ןעגָארטרַאפ ןעטניוו יד זַא ,סע טפערט שינעקירט

 -נוה ראפ סעבימַא ןעסַאמ סעקלעשזַאס ןוא סעשזול עטנעקירטעג

 .ןעטרָאד ייז ןעעזרַאפ ןוא טייוו ןעליימ עטרעד

 ענילעצ-נייא) ןעָאזָאטָארּפ הייר עצנַאג ַא ןַארַאפ ןענייז סע
 סע ,עבימַא רעד טָא וצ ךילנהע ןענייז עכלעוו ,(ןעשינעפעשַאּב
 -עװַאב ייז .סעיצעּפס דנעזיוט םורַא ןַארַאפ רשפא ייז ןופ ןענייז

 יייּפש ,עבימַא ענעבירשַאב יד יוװ ,ןפוא ןעניבלעזמעד ףיוא ךיז ןענ

 -לַאּפש ךרוד ךיז ןערעּפכורפ ןוא ךיז ןערהעמ ןוא יז יוװ ױזַא ךיז ןעז

 ןהעזסיוא רעדנַא ןַא רעבָא ןעבָאה ייז ןופ עלעיפ .יז יו ױזַא גנוט

 .ןעטייקכילמיטנעגייא עשיטסירעטקַארַאכ ערעדנוזַאב ןעבָאה ןוא

 עלַא טליפרע ,עבימַא יד ,עָאזָאטָארּפ עטסכַאפנייא יד וליפַא רָאנ

 -עּפס ןייק גידנעבָאה טינ ,ךיז טגעװַאב יז .ןעבעל ןופ ןענָאיצקנופ
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 רעדנַאנַאפ ךיז ןעזָאל עכלעוו ,ןעציּפש ןעצרַאטשסױרַא רעּפרעק
 ןעּפַאכרַאפ ,טנעגעגַאב טָאה יז סָאו ביור רעד םורַא זייווכעלסיב
 טָאה עבימַא יד .עלעצ רעד ןיא גינעווניא ןיירַא יז ןעקירד ןוא יז
 ןַא ןעגנולשרַאפ טָאה יז ,זייּפש רהיא ןעמוקַאב ןפוא םעד הףיוא

 רהיא טָאה יז .רהיא ןופ רענעלק זיא עכלעוו ,שינעפעשַאב רעדנַא

 ןייק טינ טָאה עבימַא יד .?יומ ן'טימ ןעגנולשרַאפ טינ רעבָא

 רַאפ ןענעיד רהיא ןעק רעּפרעק רהיא ןופ לייט רעדעי רָאנ ,?יומ

 זייּפש ןעמהענפיוא ןעק רעּפרעק רהיא ןופ ?ייט רעדעי .ליומ ַא

 ןוא .ץנעטסיוקע רהיא רַאפ ניטיונ זיא סָאװ ,ףָאטש-רעױז ןוא

 -פיוא רעּפרעק רהיא ןופ לייט ןעדעי טימ ןעק עבימַא יד יװ ױזַא

 לייט ןעדעי טימ ךיוא יז ןעק ױזַא ,ףָאטש-רעיוז ןוא זייּפש ןעמהענ
 יד ןופ לַאפּפָא םעד ךיז ןופ ןעסױטשסױרַא רעּפרעק רהיא ןופ
 רעד ןופ זיא עבימַא רעד ןופ רעּפרעק רעד ,זייּפש עטיידרַאפ

 םעד טגויצ ק .אבימַא עטרעסערגראפ קרַאטש ַא ,א -- .9 גנונכייצ
 "נוורא טָאה ַאבימַא יד סַאװ ,ףָאטש-זייּפש ,ש ;ַאבומַא רעד ןופ ןערעק
 -לייפ יד .אבימא רעד ןיא עלעכעל עדנעריסלוּפ סָאד ,פ ;ןעמונעג
 יד יװ טגייצ ב .ךיז טגעוַאב אבימא יד יוװ גנוטכיר יד ןעגייצ ןעכייצ
 .טונומ רעבלַאה ַא ןופ ףיולרַאפ ַא ןיא םרָאפ רהיא טרעדנעעג טָאה ַאבימַא
 -ַאב זייולייט ןענייז עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב עכילנהעדַאבימַא ,ד ןוא ג
 םעד ןיא ַאבימַא ןַא ,ה .(טרעסערגראפ קרַאטש) לעשומ ַא טימ טקעד
 .גנוטלַאּפש רהיא ןופ סעצַארּפ



 31 ןעָאזָאטָארּפ יד

 סנעטסיימ ןענייז ןעָאזָאטָארּפ עניזָאד יד .ןעירָאװפניא (2

 -ניא ןעמָאנ רעייז טמוק ןופרעד ןוא ,ןעצנַאלפ טימ טגינייארַאפ
 .עטנינייארַאפ רעדָא ענעצלָאמשעגפיונוצ טניימ סָאװ ,ןעירָאזופ
 רעייז ןוא ,לעטייה עטסעפ ַא טימ ןעגױצַאב ןענייז ןעירָאזופניא יד

 ךרוד ןעמרָאפ ענעדיישראפ ןיא ןערעדנע טינ ךיז ןעק רעּפרעק
 ."יירעלסיפ-שלַאפ , רעדָא ןעגנוצרַאטשסױרַא עיירפ ענעדיישרַאפ
 יד ןוא םרָאפ עטמיטשַאב ַא טָאה ןעירָאזופניא יד ןופ רעּפרעק רעד
 -ָארּפ עכילנעװוַאב ,עניילק טימ טקעדַאב ןענייז ייז ןופ עטסיימ

 ןוא ןענַאנרָא-םיווש סְלַא ייז ןעניד עכלעוו ,ךעלערעה עמזַאלּפָאט
 .רעגנַאפדזייּפש

 וצ ןעגנַאלַאב עכלעוו ,ןעָאזָאטָארּפ יד .ןעַאזָארַאּפס (3
 יד ףיוא רעדָא ןיא ןעבעל ייז ,ןעטיזַאדַאּפ עלַא ןענייז סַאלק םעד

 ייז ןופ ?ייט רעסיורג ַא ןוא ,ןעסינעפעשאב ערעדנַא ןופ רעּפרעק
 "ןעָאזָארָאּפס , ןעמָאנ רעייז .,ןעטייהקנַארק ענעדיישרַאפ ןעגנערב
 ךרוד ךיז ןערהעמרַאפ ייז סָאװ םעד בעילוצ ןעמוקַאב ייז ןעבָאה
 ןעפורעג ןערעו עכלעוו ,ךעלעכלייט עלעיפ ןיא ךיז ןעטלַאּפש

 ."ןערָאּפס
 ׂשינעפעשַאב עגילעצ-נייא עטסכאפנייא יד -- .ןעבימַא יד

 םעד ןיא ,ּפמוז ןעדעי ןיא טעמכ ךיז טניפעג יז .עבימַא יד זיא
 טימס .עקלעשזַאס רעדָא עשזול רעדעי ןופ דנורג ןעניטָאלב

 רעבָא ,ןהעז טינ טעמכ יז ןעמ ןעק גיוא ןעטנעפַאװַאבמוא ןַא
 רעּפרעק רהיא ןעמ ןעק ּפָאקסָארקימ ַא רעטנוא יז טמהענ ןעמ ןעוו
 טרַא רהיא ןוא ןעגנוגעוַאב ערהיא ןעטכארטַאב ןוא ןהעז טוג ץנַאג
 -נהע (ַאשטוּפ) ןעדוטש ַא ןופ טהעטשַאב רעּפרעק רהיא .ןעבעל

 ןערעדנע ןיא רדסכ טלַאה סָאװ ,עמזַאלּפָאטָארּפ ןופ ,עסַאמ עכיל

 -גנעל ַא ָאד ,םרָאפ עכילדנור ַא ןָא יז טמהענ ָאד .עמרָאפ רהיא
 רעד ןופ ָאד ,טייז ןייא ןופ ץיּפש ַא סױרַא טצרַאטש ָאד ,עכיל
 ןיא ּפָאנק רעדָא זוג רעדנור ַא סיוא טסקַאװ ָאד ,טייז רערעדנַא
 ןיא סױרַא טסקַאװ ןוא קירוצ ןיײרַא דלַאב ךיז טהיצ ןוא טרָא ןייא
 טהיצ ןוא רעדנעצרַאטשסױרַא ןוא רעסערג טרעוו ,טרָא רעדנַאנַא
 רהיא רדסכ גידנערעדנע ױזַא ןוא .גינעווניא ןיירַא רעדיוו ךיז
 ןופ גנונעוַאב רענידנעטשַאב ַא ןיא עבימַא יד ךיז טלַאה םרָאפ
 .ןעטייווצ ַא ףיוא ץַאלּפ ןייא

 -לעוו ,םזינַאגרָא ןערענעלק ַא טימ ךיז טפערט עבימַא יד ןעוו
 רהיא ןופ ןָא ןעגנַאפ ,ךיז רַאפ זייּפש סלַא ןעכיורבעג ןעק יז ןעכ
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 ךיז ןעכַאמ ,רעּפרעק ןייז ןופ ןעלייט ענעדיישרַאפ ןיא ךיז ןעצעז

 ןעפַאשרַאפ ןוא ךיז ןערהעמ ןוא ךיז ןערעּפכורפ ,טסענ ַא ןעטרָאד
 ןעגיטייצהירפ ַא רַאגָאז ןוא ןעטייהקנַארק ענעדיישרַאפ טּפָא םהיא
 -בכַארט טנעקעג ןעטלָאװ ךעל'םיאורב עניילק עניזָאד יד ןעוו .טיוט
 ןעפַאשַאב זיא שנעמ רעד זַא ,ןעסָאלשַאב סיווענ ייז ןעטלָאװ ,ןעט
 ןעהיצ וצ ןעמעוו ןופ ןעבָאה ןעלָאז ייז ידכ ,ייז בעילוצ ןערָאװעג
 .,.טלעוו רעד ףיוא ןעריטסיזקע ןענעק ןוא הנויח רעייז

 -מוא ענעדיישרַאפ רעטנוא ןעבעל וצ ןעגנואווצעג גידנעייז

 ענעדיישראפ טרימרָאפ ךיז ןעבָאה ,ןעננוגנידַאב ןוא ןעדנעטש
 רהעז ךיז ןעדיישרעטנוא עכלעוו ,ןעָאזָאטָארּפ ןופ םינימ ןוא ןעּפיט
 -רַאפ יד טכוזרעטנוא ןעמ ןעוו רָאנ .ןהעזסיוא רעייז ןיא קרַאטש
 טימ ענייא ייז טכיילגרַאפ ןעמ ןוא ערעייז םינימ עניטרַאנעדיײש
 ןוא ,ןעסַאלק טּפױה יירד ןיא ןעלייטנייא ייז ןעמ ןעק ,ערעדנַא יד
 ןעגעוו ףירגאב םעניימעגלא ןא ןעמוקאב ןעמ ןעק ייז גידנערידוטש

 .ןעָאזָאטָארּפ םינימ עֶלַא

 -עננייא ןערעוו ןעָאזָאטָארּפ יד עכלעוו ןיא ,ןעסַאלק יירד יד
 : עדנעגלָאפ יד ןענייז ,טלייט

 ."עגיסיפ-לעצרָאוװ, טניימ סָאד סָאװ ,ןעדָאּפַאיהר (4
 ,ןעסינעפעשַאב עגילעצנייא עלַא יד ןעגנַאלַאב ןעדָאּפָאזיהר יד וצ

 רעּפרעק רעייז ןופ טייז רעדעי ןופ ןעזָאלסױרַא ןענעק עכלעוו

 ייז עכלעוו טימ ,ןעלצרָאוו רעדָא ןעגנוצרַאטשסױרַא ענעדיישרַאפ
 רעניזָאד רעד בעילוצ .זייּפש רעייז ןעגנַאפ ןוא ךיז ןעגעווַאב

 -רָאװ , ןעמָאנ רעייז ןעמוקַאב סע ייז ןעבָאה רערעייז טפַאשנענייא
 -צרָאװ רעדָא ןעגנוצרַאטשסױרַא יד יו ױזַא רָאנ .,?עגיסיפ-לעצ
 תמאב ןענייז ,ךיז ןיא ןעהיצ ןוא ךיז ןופ סױרַא ןעזָאל ייז סָאװ ,ןעֶל
 ,ןעדָאּפָאדײסּפ ןעבעגעג ןעמָאנ ַא ךיוא ייז ןעמ טָאה ,סיפ ןייק טינ
 ."עניסיפ-שלַאפ , טסייה סָאד

 עטסכַאפנייא יד ,ןעבימַא יד ןערעהעג סַאלק ןעניזָאד םעד וצ
 -עניבָאלג רעדָא ןערעפינַאמרָאפ יד ;ןעסינעפעשַאב ענילעצנייא

 ןעלשומ עשיּפָאקסָארקימ עניילק טימ טקעדַאב ןענייז עכלעוו ,ןעניר
 עניילק טימ טקעדַאב ךיוא ןענייז עכלעוו ,ןערַאלָאידַאר יד ןוא

 ןעָאזָאטָארּפ-םי ןענייז ייווצ עטצעל יד) ןעלשומ עשיּפָאקסָארקימ
 ןעלשומ ערעייז טימ עלָאר עגיטכיוו רהעז ַא טלעיּפשעג ןעבָאה ןוא

 רעטעּפש .טעוו ,סע יװ ,ןעזלעפ ןוא גרעב-דיירק ןופ גנופַאשַאב ןיא
 .(ןערעוו ןעבירשַאב רעכילרהיפסיוא



 .לעטיּפַאק רעטפניפ

 רעייז ןוא ןעבימַא יד -- .ןעשינעפעשַאב עגילעצילעיפ ןוא עגולעצ-נייא

 "ופניא ןופ ןעטרַא ענעדיישרַאפ -- .ןעירָאזופניא יד --- .ןעבעל
 רעד -- .ןעָאזָאטָארּפ-ןעטיזַארַאּפ יד --- .ןעבעל רעייז ןוא ןעירָאז
 .ערעכעה ןוא ןעשינעפעשַאב עגירעדינ ןעשיווצ דיישרעטנוא-טּפיוה

 .ןעַאזָאטָארּפ יד
 יד -- .ןעשינעפעשאב עגילעצ-לעיפ ןוא עגילעצדנייא

 -עגנייא ןערעוו טלעוו רעד ףיוא םיאורב עגידעבעל ?להָאצ עסיורנ
 -ַאב סָאװ ,עכלעזַא ןיא :ןעגנולײטּפא עסיורג ייווצ ןיא טלייט

 ןעהעטשַאב סָאװ ,עכלעזַא ןיא ןוא עלעצ ןייא ןופ זיולב ןעהעטש

 "נָא ןערעוו ןעשינעפעשַאב עגילעצ-נייא יד .ןעלעצ ערערהעמ ןופ

 ןערעוו ןעשינעפעשַאב עגילעצ-לעיפ יד ןוא ,ןעזָאטָארּפ ןעפורעג
 .ןעָאזָאטעמ ןעּפורעגנָא

 -עג ןעשינעפעשַאב עגילעצ-נייא יד רעדָא ןעָאזָאטָארּפ יד
 "ראפ ןיא לעגוק-דרע םעד ןופ ןעלייט עלַא ןיא טעמכ ךיז ןעניפ

 "יימ ןעבעל ייז .ןעלהָאצ עסיורג רהעז ןיא ןוא םינימ ענעדייש

 ייז ןופ לייט רעטסערג רעד .ןעּפמוז ןיא רעדָא רעסַאװ ןיא סנעטס
 ּפָאקסָארקימ ַא טימ זיולב ןהעז ייז ןעק ןעמ סָאד ,ןיילק ױזַא ןענייז
 גינעוו זיא םלוע רעטיירב רעסיורג רעד  .(זָאלג-סגנורעסערגרַאפ)
 עגירעדינ עקניצניילק עניזָאד יד ןופ ןעבעל םעד טימ טנַאקַאב

 .ץנעטסיזקע רעייז רַאפ ףּפמַאק ןערעווש רעייז טימ ןוא ךעל'םיאורב

 "ימ עמירָא עגיזָאד יד ןופ ףּפמַאק רעד ןוא ןעבעל סָאד ךיוא רעבָא

 ןוא טנַאסערעטניא זיא ןעשינעפעשַאב עקניצניילק עלבַארעז

 -יווצ ןערהיפ ייז ןופ ערעדנַא .ןערידוטש וצ דנערהעלַאב טסכעה
 יד ענייא ןעגנילשרַאפ ,ץנעטסיזקע רעייז רַאפ תומחלמ ךיז ןעש

 -עג ןענייז ערעדנַא ;ןעבעל רעייז ןעטלַאהוצפיוא םוא ערעדנַא
 ַא ךיז ןעכַאמ ייז סָאװ ,םעד ןופ הנויח רעייז ןעהיצ וצ ןעגנואווצ
 -על ערעדנַא ןופ טיוה רעד ףיוא רעדָא רעּפרעק םעד ןיא טסענ
 ןופ עכנַאמ ..ןובשח רעייז ףיוא ןעבעל ןוא ןעשינעפעשַאב ענידעב

 םעד הנויח רעייז ןופ לַאװק םעד רַאפ ןעבילקעגסיוא ןעבָאה ייז

 -ַאב ייז .ןעשנעמ םעד -- האירב רעד ןופ ןיורק םער ןופ רעּפרעק
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 ,שיפ ,ןעליטּפער ,לעגיופ ,תויח-ניוז יוװ ,ןעסַאלק ענעריישרַאפ/
 יא רעסַאװ ןיא יא ןעבעל ןענעק עכלעוו ןעשינעפעשַאב) ןעיביפמַא
 רעדעי .(.װ .זַא .א ןעלידָאקָארק ,שערפ יו ,השבי רעד ףיוא

 .ןעגנונדרָא רעדָא ןעהייר ןיא טלייטעגנייא טרעוו רעדיוו סָאלק
 ,זיימ יוװ ,תויח עדנעגָאנ רעדָא עדנעשזירג יד ,לעיּפשייב םוצ
 ןַא ףיונוצ ךיז טימ ןעלעטש ,.וו .זַא .א סעקילָארק ,סעקרעוועוו
 עכלעוו ,תויח יד .תויח עדנעגיוז יד ןופ הייר רעדא גנונדרָא
 עטייווצ ַא ףיונוצ ךיז טימ ןעלעטש (ןעיולק) סעטיּפָאק ןעבָאה
 -ךרֶא עזעיד ןופ עדעי .תויח-ניוז יד ןופ הייר רעדָא גנונדרָא

 ערעי ןוא ,סעילימַאפ הייר עצנַאנ ַא ןעטלַאהטנע רעדיוװ ןעגנונ
 סונעג רעדעי ןוא (ןעסונעג) ןעגנוטַאג הייר ַא טלַאהטנע עילימַאּפ

 .(ןעטרַא) סעיצעּפס הייר ַא טלַאהטנע
 ןעשיגָאלָאָאז ןעצנַאג םעד ןעבעגנָא ,לשמל ,ליוװ ןעמ ןעוו

 וצ טרעהעג יז :ןעגָאז ױזַא ןעמ טעװ ,ץַאקדזיוה ַא ןופ סוחי

 תויח) ןעטַארבעטרעװ רעדָא ןעטַאדרָאכ יד ןופ גנולייטּפָא רעד
 גנונדרָא רעד ןופ ,תויח-ניוז סַאלק םעד ןופ ,(ןייב-ןעקור ַא טימ

 -ץעק) ןעדילעפ עילימַאפ רעד ןופ ,(עדנעסע-שיילפ) תויח-ביור
 עיצעּפס רעד ןופ ,(ץעק) סילעפ גנוטַאג רעד ןופ ,(תויח עכילנהע
 -לעוו ןענעוו ,ץַאק יד ביוא ןוא .(ץעקדזיוה) סוקיטסעמָאד סילעפ
 -נוא ןעלַאקָאל זיא סע ןעכלעוו ךָאנ טָאה ,ךיז טלעדנַאה סע רעכ
 ךָאנ ןעמ טעװ ,ץאק ַארָאגנַא ןַא זיא סע ,לשמל ,ביוא ,דיישרעט
 -נוא) טעטעירַאוװ רעניטרָא רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןעגעלוצ ןעפרַאד
 "סוקיטסעמָאד סילעפ , ןעמענ ייווצ יד וצ טעװ ןעמ ,(דיישרעט
 ױזַא טָא ןוא .?סיסענערָאגנַא , ןעמָאנ ןעטירד ַא ןעגעלוצ ןעפרַאד
 ליוו ןעמ ןעוו ,שינעפעשַאב רעדעי טימ ןייז גהונ ךיז ןעמ ףרַאד
 ,ןעמָאנ ןעשיגָאלָאָאז ןעלופ רהיא ןעבעגנָא
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 -ָאנ יד ןעבָאה עכלעוו ,תויח טרָאס םעד םורַא טמענ עכלעוו ,(טרַא)
 סָאט ,עבלעזַא ,ךיז ןעשיווצ טייקכיילג ןוא טפַאש'הבורק עטסטנעה
 סונעג רעד טמוק ךָאנרעד ;ןרעטלע עכיילג ןופ ןערָאבעג ןערעוו

 רעהכַאנ ,סעיצעּפס ןופ עּפורג ַא םורַא טמהענ עכלעוו ,(גניטַאנ)

 ,ןעגנוטַאג ןופ עּפורג ַא םורַא טמענ עכלעוו ,עילימַאפ יד טמוק

 ,סעילימַאפ ןופ עּפורג ַא םורַא טמענ עכלעוו ,גנונדרָא יד טמוק ןַאד

 עּפורג ַא ךיז ןיא ןיירַא טמענ רעכלעוו ,סַאלק רעד טמוק םעדכָאנ

 ןיירַא טמענ עכלעוו ,גנולײטּפא יד טמוק ףוס םוצ ןוא ,ןעגנונדרָא

 ,זיא ןָאיצַאקיפיסַאלק רעד ןופ רדס רעד .,ןעסַאלק עּפורנ ַא ךיז ןיא
 ,גנונדרָא ,עילימַאפ ,סונעג ,עיצעּפס :רעדנעגלָאפ רעד ,ָאזלַא

 .גנולײטּפָא ,סַאלק

 ןעשינעפעשַאב עגידעבעל עלַא ,טסייה סָאד ,ךייר-רעיט סָאד
 ןיא טלייטעגנייא ןיימענְלַא ןיא ןערעו ,טלעו רעד ףיוא

 יד ,ןעָאזָאטָארּפ יד :טנלאפ יו ,ןעננולײטּפָא ןעביז

 -לעו ,ןעשינעפעשַאב יד -- (ןעטַארטנעלעצ) תויח-ןעצנַאלּפ

 טמהענרַאפ סָאװ ,ללח ַא ןעבָאה ןוא ןעצנַאלפ וצ ךילנהע ןענייז עכ

 -סיס-סגנואיידרַאפ סְלַא ייז רַאפ טנעיד ןוא רעּפרעק ןעצנַאג רעייז
 יד ,ןעקסולָאמ יד ,םעטסיס-סנָאיצַאלוקריצ-טולב סלַא ןוא םעט

 ערעייז עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב יד -- ןעדָאּפָאהטרא יד ,םירעוו

 ףיוא ןעבָאה ןוא ךעלעגניר ןופ ןעהעטשַאב סיפ ערעייז ןוא רעּפרעק

 רעגינעוו ַא ןופ קעדוצ ַא רעּפרעק ןופ לייט ןעטשרעביוא רעייז
 יו ,ןעטקעזניא ענעדיישראפ יװ ,ףָאטש ןערעטרַאה רהעמ רעדָא
 -רעדָאניכע ,.וו .זַא .א (ןעסבערק) סעקַאר ,(סעלעבַאב) סעקושז
 סָאװ ,ןעשינעפעשַאב יד -- (תויח טױה-לעכַאטש יד) ןעטַאמ
 יד ,רָאה עניכעטש עקיד עצרוק טימ טקעדַאב זיא רעּפרעק רעייז
 -ורטס-ןעקור ַא ןעבָאה עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב יד -- תויחדַאדרָאּכ

 ןייק טינ ךָאנ ןעבָאה עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב יד ןענייז סָאד) ענ

 ףרַאד סָאװ ,ןייב-ןעקור ַא ףיוא ענַאלנַא ןַא ןעבָאה רָאנ ,ןייב-ןעקור

 לעקיטש עבילגנעל ַאזַא רעּפרעק ןיא ןעבָאה ייז .ןעלקיווטנע ךיז !

 ןיוש ןערעוו עּפורג רעזעיד ןיא .לעּפרָאנק רעדָא עקסמָארכ ןימ

 עטלעקיווטנע רעכעה יד ,תויח-לעבריוו יד טנעכערענניירַא ךיוא
 .(ןייב-ןעקור ַא ןעבָאה עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב

 עֶלַא ךיז ןיא ללוכ ןענייז עכלעוו ,ןעננולײטּפא ןעבעיז עזיד
 יד ,עטסוויטימירּפ יד ןופ ,דרע רעד ןופ ןעשינעפעשַאב ענידעבעל
 ןיא טלייטוצ ןערעו ,עטלעקיוטנע טסכעה יד זיב עטסכַאפנייא
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 טינ תועט ןייק ייברעד רעבָא ףרַאד ןעמ .סונעג ןייא וצ ןערעהעג
 סעקרעוװעװו ןופ סונעג םעד ןיא ןענעכערניירַא טינ ןוא ןעכַאמ
 .סעקרעוועוו וצ ךילנהע זיולב ןענייז עכלעוו ,תויח עכלעזַא ךיוא
 וצ ךילנהע ןענייז עקרעוועו עדנעהילפ יד ,טנוה עיריירּפ רעד

 .ןעסונעג ערעדנַא וצ ןערעהעג ייז רעבָא ,סעקרעוועוו
 רהָאי ןיא ,טָאה עעניל העשרָאפ-רוטַאנ רעטמהירַאב רעד| ו

 -ַאב עגידעבעל ענעדיישרַאפ יד ןופ גנונעכייצַאב רעד רַאפ ,8
 ןעמָאנרָאפ ןימ ַא ,ןעמָאנ ןעטלעּפָאד א טרהיפעגנייא ןעשינעפעש

 ןופ סונעג םעד רַאפ זיא ןעמָאנרָאפ רעד .,ןעמָאנ עילימַאפ ןוא

 .עיצעּפס רעד רַאפ זיא ןעמָאנ עילימַאפ רעד ןוא שינעפעשַאב רעד

 רעשיכירג רעד ןופ ןוא רעשינײטַאל רעד ןופ ןענייז ןעמענ יד
 רהיא טימ עקרעוועוו עטיור יד ןעמ טפוו ,לשמל ,ױזַא .ךַארּפש

 עיורג יד ;"סוקינָאסדוה סורואיצס, ןעמָאנ ןעכילטפַאשנעסיװ

 עקרעוועוו-סקופ יד ןוא ?סיסנענילָארַאק סורואיצס , -- עקרעוועוו
 -ייצַאב ןערעוו ןפוא םעד ףיוא .,?סונַאיציױװָאדול סורואיצס , -
 רעטשרע רעד סָאװ ,ןעמענ ייווצ טימ תויח ערעדנַא עַלַא טנעכ
 רעטייווצ רעד ןוא ,טגנַאלַאב יז (גנוטַאג) סונעג ןעכלעוו וצ ןָא טינ
 .טרעהעג יז (טרַא) עיצעּפס רעכלעוו וצ --- ןעמָאנ

 .ןעמענ יירד טימ טנעכייצַאב ןערעוו תויח םינימ עגינייא
 ,תויח םינימ עכ;עזַא וצ טלעטשעגנוצ טרעוו ןעמָאנ רעטירד רעד
 -סיוא רעדנַא ןַא סָאװטע ןעדנעגענ ענעדיישרַאפ ןיא ןעבָאה עכלעוו
 ךיז ןעניפענ עכלעוו ,סעקרעוועוו עיורנ יד ,לעיּפשייב םוצ .ןהעז

 ךיוא ןענייז ,אקירעמַא ןופ ןעדנעגעג-םורד יד ןיא ךילכעזטּפױה

 שרעדנַא לעסיבַא רעבָא ןעהעז ייז .ןעדנעגעג-ןופצ יד ןיא ןַארַאפ
 ןעבָאה ןוא רעסערג לעסיבַא ןענייז ייז .ןעדנעגעג-ןופצ יד ןיא סיוא

 ןעכַאפיירד ַא טימ ןעפורעגנָא ןערעוו ייז ןוא ךעלרעיוא עסייוו
 ."סיטָאקייל סיסנענילָארַאק סורואיצס , ןעמָאנ

 ןעפורעגנָא טרעוו ןעגנוטַאג עטדנַאוװרַאפ טנעהָאנ ןופ עּפורג ַא
 -עוו וצ ךילנהע ,לשמל ,ןענייז עכלעוו ,תויח עלַא .עילימַאפ א

 יד ,סעקרעוועוו עטיור יד .עילימַאפ ןייא וצ ןערעהעג ,סעקרעוו

 עיריירּפ יד ,סעקרעוועוו עדנעהילפ יד ,סעקרעוועוו-סקופ יד ,עיורג
 ,סעקרעוועוו'וצ ךילנהע ןענייז עכלעוו ,תויח ערעדנַא עֶלַא ןוא טניה
 עטעדנַאװרַאפ טנעהָאנ ןופ עּפורג ַא ,עילימַאפ ןייא וצ ןערעהעג

 ,טהענ ןָאיצַאקיפיסַאלק יד .גנונדרַא ןעפורעגנָא טרעוו סעילימַאפ

 עיצעּפס יד טמוק טשרעוצ ; גנונדרָא רעדנעגלָאפ רעד ןיא ,טזלַא
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 -לָאװ ןַאד ,ןענָאיצקנופ רעדָא ןעטפַאשנענייא ערעייז ןופ ןעטייקכיל

 ןייא ןיא ורוגנַאק א ןוא שָארּפ ַא ןעלעטשניירא טפרַאדעג רימ ןעט

 ןיא .טגנירּפש ורוגנַאק ַא ןוא טגנירּפש שָארפ ַא ?ייוו ,סַאלק

 .ןעסאלק ענעדיישרַאפ ייווצ וצ ייז ןערעהעג רעבָא טייקכילקריוו רעד

 -עלט ַא ,לעניופ ַא ןעלעטשניירא טפרַאדעג רימ ןעטלָאװ שיגָאלַאנַא

 ןעבָאה עַלַא ?ייוו ,סַאלק ןייא ןיא גנילרעטעמש ַא ןוא זיומ-רעד
 וצ ייז ןערעהעג רעבָא םייסלייקרו רעד ןיא .ןעהילפ ןוא ןעלנילפ

 .ןעסַאלק ענעדיישרַאפ יירד

 ןעמוק עכלעוו ,תויח ייב ןעמ טניפעג עינָאלָאמָאה עטסערג יד

 רעטסעב רעד זיא עינָאלָאמָאה יד .גנומַאטשּפָא ןייא ןופ סױרַא

 -ַאדנופ יד .טפַאשרנַאװרַאפ-טולב ןופ ,טפַאש'הבורק ןופ ןעכייצ

 -יישרַאפ יד ןעשיווצ טניפעג ןעמ עכלעוו ,טייקכילנהע עלאטנעמ

 סױרַא ןעמוק ןעשנעמ עלַא זַא ,טזייװַאב ,ןעסַאר עכילשנעמ ענעד

 רימ ןענעק ןָאיצַאקיפיסַאלק עטוג ַא ךרוד .גנומַאטשּפָא ןייא ןופ

 .שינעפעשַאב רענידעבעל רעדעי ןופ גנומַאטשּפָא יד ןעניפענסיוא

 יד ןופ רוטקורטס עכילרעניא יד ,יובעג םעד ןעכיילגרַאפ ךרוד

 ןענעק ,טייצ רעניטציא רעזנוא ןיא םיאורב ענידעבעל ענעדיישרַאפ

 עבלעוו ,ןעשינעפעשַאב יד ןופ גנומַאטשּפָא רעייז ןעניפעגסיוא רימ

 עכלעוו ןוא טייצ רענידרעהירפ לעיפ ַא ןיא טבעלעג לָאמַא ןעבָאה
 ױזַא יו ןעניפעגסיוא ןעק ןעמ .רהעמ טינ טנייה ןיוש ןעריטסיזקע

 -רַאפ ַא ןיא ךיז ןעבָאה ןעשינעפעשַאב ענעדנואוושרַאפ ענעי ןופ

 עניטציא יד ס עפיןינא ןערהָאי רעדנעזיוט רענילדנהעצ ןופ ףיול

 .ןעשינעפעשַאב

 טרָאס רענעדיישרַאפ רעדעי -- .ןעמענ עכילטפאשנעסיוו
 ַא ןעפורעגנָא טרעוו ןעצנַאלפ רעדָא ןעשינעפעשַאב ענידעבעל ןופ

 ןייא ןענייז ,לשמל ,סעקרעװעװו עטר יד .(טרַא) עץיצעּפס
 סעקרעוװעװ עיורג יד דנערהעוו ,סעקרעוועו ןופ ע י צ ע ּפ ס

 טינ ןיוש ןענייז רעבָא סעקרעוועוו עצרַאוװש יד .עטייווצ ַא ןענייז

 טפָא ןערעוו סעקרעוועוו עצרַאװש ?ייוו ,עיצעּפס ערעדנוזַאב ןייק

 -ענ ןערעוו סעקרעוועוו עיורג ןוא ,סעקרעוועוו עיורג ןופ ןערָאבעג

 -רעוועוו עטיור זַא ,טינ רעבָא טניפעג ןעמ .עצרַאוװש ןופ ןערָאב

 ןעלָאז עיורג זַא רעדָא ,עיורג ןופ ןערעוו ןערָאבעג ןעלָאז סעק

 .עטיור ןופ ןערעוו ןערָאבעג

 -עגנָא טרעוו סעיצעּפס עטדנַאװרַאפ טנעהָאנ ןופ עּפורנ ַא

 ,לשמל ,סעקרעוועוו ןעטרָאס עלַא .(ןימ ,גנוטַאנ) םונעג ַא ןעפור
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 יד ןוא ןעבעל סָאד ןערידוטש רעכילדנירג ןוא רעטנהענ רעבָא ןעליוו

 -ןעסַאלק יד זיא ,םיאורב ענידעבעל ענעדיישרַאפ יד ןופ רוטַאנ
 טינ ,ךארּפש רעכילנהעוועג רעד ןיא ןעבָאה רימ סָאװ ,גנולייטנייא

 -ייטנייא ערעכילטקניּפ לעיפ ַא ןעכַאמ ןעזומ רימ ,עדנעגינעג ןייק

 םיאורב ענידעבעל עכילנהע רחעמ יד ןעגניירבפיונוצ ןעזומ רימ ,גנול
 טִא .עכילנהע רעגינעוו יד ייז ןופ ןעליײטּפָא ןוא ,סַאלק ןייא ןיא

 ןיא םיאורב עגידעבעל ענעדיישראפ יד ןופ גנולייטנייא עגיזָאד יד

 -עגנָא טרעוו ,טפַאש'הבורק ןוא טייקכילנהע רעייז טיול ןעסַאלק

 .גנוריציפיסַאלק רעדָא ןָאיצַאקיפיסַאלק ןעפור

 ןופ גנוריציפיסַאלק רעד ייב --- .עיגָאלַאנַא ןוא עינָאלָאמָאה
 ןיא ןעבָאה ןעמ ףרַאד ,ןעצנַאלפ ייב ךיוא יוװ ,םיאורב עגידעבעל
 -ביילג עכילרעניא יד יוװ ,טייקכילנהע עכילרעסיוא יד רענינעוו ןעניז

 : טגָאזעג רעגיטכיר רעדָא ,יובעג םעד ןיא טּפַאש'הבורק רעדָא טייק

 -נהע עכילרעסיוא ענילעפוצ יד .טינ ןעניז ןיא ןעבָאה ףרַאד ןעמ

 רוטקורטס רעד ןיא טייקניטרַאכיילג עלטנעמַאדנופ יד רָאנ ,טייקכיל

 -כיילג עלַאטנעמַאדנופ .רעדעילג יד ןופ רעדָא רעּפרעק ןופ (יובעג)
 "וצ דנערהעוו ,עיגָאלטמָאה רימ ןעפור (טעטיטנעדיא) טײקניטרַא
 ,לשמל ,ןעגָאז ריס .עיגָאלַאנַא רימ ןעפור טייקכילנהע עגילעפ
 -ָאפ רעד טימ גָאלָאמָאה זיא ןעשנעמ ַא ןופ (םערָא) טנַאה ַא זַא

 ,ןערייב ייז ןעכיילנרַאפ ריס ןעוו ?ייוו ,טנוה ַא ןופ סופ רעטשרעד

 -ביילנ עלַאטנעמַאדנופ ַא ןַארַאפ זיא ייז ןעשיווצ זַא רימ ןעקרעמַאב
 -עי ןיא ,ןייב ןעדעי ןיא ןעניפעג רימ .יובעג רעייז ןיא טייקגיטרא
 עסיוועג ַא עדייב ייז ןופ וורענ ןוא רעדָא ןעדעי ןיא ,לוקסומ ןעד
 טינ רעבָא זיא סָאד .טייקניטרַאכיילנ ןוא טפַאש'הבורק עכילרעניא

 טימ לעגיופ א ןופ לענילפ ַא ,לשמל ,טכיילגרַאפ ןעמ ןעוו ,לַאפ רעד

 ַא עלַאט ייז ןעבָאה ךילרעסיוא .גנילרעטעמש  ַא ןופ לעגילפ םעד

 טהעז ,יובעג רעייז טכוזרעטנוא ןעמ ןעוו רעבָא ,טייקכילנהע עסיורג

 .ךיז ןעשיווצ טייקכיילנ עכילרעניא ןייק טינ ןעבָאה ייז זַא ,ןעש
 לעגילפ ַא וצ 2 ָא 2 א נ א ןיולב זיא גנילרעטעמש ַא ןופ לענילפ ַא
 . נָא ? א מ ַא ה טינ רעבָא לעניופ ַא ןופ

 -ַאלק עכילריטַאנ ,עכילקריוו ַא ןעכַאמ רעבירעד ליוװ ןעמ ןעוו

 טיול ןעלייטנייא ייז ןעמ זומ ,םיאורב עגידעבעל ןופ גנוריצַאקיפיס
 רעייז טול טינ רעבָא ,טפַאש'הבורק רענָאלָאמָא ה רעייז

 גירעבעל יד ןעריציפיסַאלק ןעלעוו ןעלָאז רימ ןעוו ,רעשיגָאלַאנַא

 -נהע עכילרעסיוא יד טיול ,טסייה סָאד ,עיגָאלַאנַא טיול םיאורב



 .לעטיּפַאק רעטרעיפ

 ענעדיישרַאפ ןיא ןעשינעפעשַאב עגידעבעל יד ןופ גנולייטנייא יד
 עגידעבעל ןעשיווצ טּפַאש'הבורק ןוא טייקכילנהע יד --- .ןעסַאלק

 -נהע ןוא טיײקגיטרַאכיילג ,עיגָאלַאנַא ןוא עיגָאלָאמָאה --- .םיאורב

 ןיא ןעגנולייטּפָא-טּפיוה יד ןוא ןעמענ עכילטפאשנעסיוו --- .טייקכיל
 -גייא ןערעוו דרע רעד ןופ ןעשינעפעשַאב עגידעבעל עלַא עבלעוו

 .טלייטעג

 .תויח ןופ גנוריציפיסאלק יד

 -וטש רװסעב ןענעק וצ םוא -- .ןעסַאלק ןיא גנולייטנייא
 רעד ףיוא םיאורב עגידעבעל ענעדיישראפ להָאצ עסיורג יד ןעריד

 ןוא טייקכילנהע רעייז טיול ,ןעסַאלק ןיא ןייא ייז ןעמ טלייט ,טלעוו

 טרידוטש טינ וליפַא טָאה סָאװ ,רעגיצנייא רעדעי .טפַאש'הבורק

 עגידעבעל ענעדיישרַאפ ןעשיווצ זַא ,סייוו ,תויח יד ןופ ןעבעל סָאד

 -כילנהע ערעטייוו רעדָא ערעטנעהענ ַא טריטסיזקע ןעשינעפעשַאב

 ,טנוה ַא וצ יװ ,לעזע ןַא וצ רעכילנהע זיא ,לשמל ,דרעפ ַא .טייק

 ןיוש .ןהוה ַא וצ יוװ ,טנוה ַא וצ רעכילנהע ךָאד זיא דרעפ ַא רעבָא

 עסיוועג ַא רימ ןעבָאה ךַארּפש-סגנַאגמוא רעכילנהעוועג רעד ןיא

 ענעריישרַאפ ןיא ןעשינעפעשַאב ענידעבעל יד ןופ גנולייטנייא

 -עג רעד ןיא .טפַאש'הבורק ןוא טייקכילנהע רעייז טיול ,ןעסַאלק

 ןיא טלייטעגנייא םיאורב עגידעבעל עלַא ןענייז ךַארּפש רעכילנהעוו

 עניזָאד יד .םיצרש ןוא ןעטקעזניא ,שיפ ,תופוע ,תומהב ,תויח

 רעד סָאװ ,טפַאש'הבורק ןוא טייקכילנהע רעד ןופ טמוק גנולייטנייא

 ענידעבעל םינימ ענעדיישרַאפ יד ןעשיווצ טקרעמַאב טָאה שנעמ
 ,סּפעש ַא ןופ ןעדיישראפ קרַאטש רהעז עקַאט זיא סקָא ןַא .םיאורב

 בורק רערעטנהענ ַא ןוא סּפעש ַא וצ רעכילנהע ךָאד זיא רע רעבָא

 ןעדייׂשרַאפ קרַאטש זיא רעדיוו בלַאוװש ַא .ביוט ַא וצ יו ,רהיא וצ

 -סיורטש ַא וצ רעכילנהע ךָאד זיא רע רעבָא ,לעניופ-סיורטש ַא ןופ

 .לעשיפ-רלָאנ ַא וצ יו ,םהיא וצ בורק רערעטנעהענ ַא ןוא לעגיופ

 ,ןעטפַאש'הבורק ןוא ןעטייקכילנהע עגיזָאד יד ןופ דנורג םעד ףיוא

 -רַאפ יד טלייטעגנייא ןעטייצ עטלַא ץנַאנ ןופ ןיוש שנעמ רעד טָאה

 רימ ןעוו .ןעסַאלק ענעדיישרַאפ ןיא םיאורב עגידעבעל ענעדייש
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 ןופ .טייהרעניילק ןעגנולשרַאפ ןערעוו ייז ,ןערעוו וצ סיורג גינעוו

 ,ךיז ןעלקיווטנע ,סיוא טגעל שיפ-קָאטש ַא סָאװ רעייא ןענָאילימ יד
 -וצרָאפ סיוא ןעסקַאװ עכלעוו ,שיפ ?הָאצ עניילק ַא זיולב ,ָאזְלַא

 -ַאב ןוא רעייא ערעייז ןעטיה ןעביוט יד .טכעלשעג רעייז ןעצעז

 ןענרָאזַאב וצ ייז ןעכוז ,סיוא ייז ןעהירב ייז ןעוו ןוא .ייז ןעציש

 ייז ןעכַאװַאב ןוא ייז ןענעמרָאק ייז ,ענערָאבעג-ײינ יד ראפ זייּפש

 ךיז ןוא זייּפש טימ ןעגרָאזַאב וצ ךיז גיהעפ ןיילַא ןערעוו ייז זיב

 .ןעציש וצ

 סע ןעכלעוו דנעגריא ןיא טעוװ ןעגנוגנידַאב עלַאמרָאנ רעטנוא

 ןיא סינטלעהראפ עכיילג יד רהעפענמוא ןעביילב רעמיא ץַאלּפ זיא
 -רָאד ןעבעל עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב ענעדיישראפ יד ןופ ?להָאצ רעד

 רהֶָאי ַא ןיא רעייא עדנעזיוט עטרעדנוה ןעגעל סָאװ ,שיפ יד .ןעט

 ןעלעוו ,רהָאי ַא רעייא עכילטע זיולב ןעגייל סָאװ ,לעגיופ יד ןוא

 עיצרָאּפָארּפ עגיבלעזיד רהעפענמוא ןעטלַאהנָא טַאטלוזער-דנע ןיא

 רענָא ןערָאבעג ךס א ןערעוו לַאפ ןייא ןיא .ןעלהָאצ ערעייז ןופ

 ןערעוו ?ַאפ ןעטייווצ םעד ןיא דנערהעוו ,ןעבעל ןעביילב גינעוו

 .ןעבעל טביילב ייז ןופ ?ייט רעטסערג רעד רעבָא ,ןערָאבעג גינעוו
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 ןוא סניגינעק ,תובקנ סױרַא ןעמוק רעייא עטעטכורּפַאב יד ןופ

 דנערהעוו ,תובקנ ערַאבטכורפמוא ןענייז עכלעוו ,ןענעיב-רעטייברא

 רעדָא ,םירכז יד סױרַא ןעמוק רעייא עטעטכורפַאבמוא יד ןופ

 יד .("ןעטקעזניא , לעטיּפַאק העז) ןעפורעג ןערעוו ייז יו ,ןענָארד
 -רַאפ) סיזענעגָאנעהטרַאּפ ןעפורעגנָא טרעוו גנוניישרע עניזָאד
 (.גנוטכורפאב רעכילטכעלשעג ןהֶא גנורהעמ

 ,רעייא רעדָא רעדניק ?הָאצ יד -- .להָאצ סגנורהעמראפ יד

 זיא ,ןעריצודָארּפ ןענעק ןעשינעפעשַאב םינימ ענעדיישרַאפ יד סָאװ

 עכלעוו טימ ,תופוע יד ןוא תויח יד ןופ .ןעדיישראפ קרַאטש רהעז

 .ויטקודָארּפ רהעז טינ עטסיימ יד ןענייז ,טנַאקַאב רהעמ ןענייז רימ

 עכילטע טָאה ץַאק ַא .רהָאי ַא ?עבלעק ןייא זיולב טָאה הוק ַא

 / רעיפ וצ רעדָא ייווצ וצ סיוא טנעל ביוט ַא .,לָאמַא טימ ךעלעצעק

 -היה .סיוא ייז טהירב ןוא רהָאי א לָאמ יירד רעדָא לָאמ ייווצ רעייא

 -עפעשַאב ערעדנַא עלעיפ ייב רעבָא .רַאבטכורפ רהעמ ןענייז רענ

 ,קַאר ַא .ערעסערג ַא ךילכיילגרַאפמוא טייקרַאבטכורפ יד זיא ןעשינ

 -עק-ןעניב ַא .טייצ ןייא ןיא רעייא דנעזיוט ןהעצ סיוא טנעל ,לשמל

 רהיא ןופ ךשמ םעד ןיא רעייא ןָאילימ ףניפ ךרע ןַא סיוא טנעל ןיגינ

 -שַארומ עסייוו יד ןופ הבקנ ַא .ןעבעל ןעגירהעי סקעז רעדָא ףניפ

 עכילטע ןופ ךשמ ַא ןיא גָאט ַא ןיא רעייא דנעזיוט גיצכַא טנעל סעק

 -ענפיוא טָאה ןעמ ןעכלעוו ,שיפ-קָאטש ןעסיורג ַא ןיא .םישדח

 .רעייא ןָאילימ טכַא ךרע ןַא ןענופעג ןעמ טָאה ,ןעטינש

 -יורג אזַא טריטסיזקע סע םורָאװ עכַאזרוא יד ןעכוז רימ ןעוו

 ,ןעשינעפעשַאב יד ןופ טייקרַאבטכורפ רעד ןיא דיישרעטנוא רעפ

 סע גנאל יוװ גידנעשרָאפכָאנ ןעניפענ ןעטסעבמא סע רימ ןענעק

 יז ןעבעל טרַא ןַא רַאפ סָאװ ,שינעפעשַאב ענעי רעדָא יד טבעל
 -טנע ןוא גנוהיצרע רעד רַאפ טגרָאז יז ?עיפיוו ףיוא ןוא טרהיפ

 -ײמעגלַא ןַא רַאפ ןעמהעננָא ןעק ןעמ .רעדניק ערהיא ןופ גנולקיוו

 ןעסַאּפ עכלעוו ןוא ,גנַאל ןעבעל עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב זַא ,ללכ םענ

 יד דנערהעוו ,רַאבטכורפ רעגינעוו ןענייז ,רעדניק ערעייז ףיוא ףיוא

 ףיוא טינ ןעסַאּפ ןוא טייצ עצרוק ַא ןעבעל עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב

 שיפ-קָאטש רעד  ,רַאבטכורפ רהעז ןענייז ,רעדניק ערעייז ףיוא

 .סױרַא ייז ןופ ןעמוק שיפ גינעוו רעבָא ,רעייא ןענָאילימ סיוא טגעל

 ענעדיישראפ ןופ ןעסעגעגפיוא ןערעוו ייז ןופ עדנעזיוט עטרעדנוה

 -סיוא ךָאנ ןערעוו ייז רעדייא ,ןעשינעפעשַאב-םי ערעדנַא ןוא ןעשיפ

 רהעז ןעבעלרעד ךעלשיפ עטהירבעגסיוא יד ןופ ןוא ,טהירבעג
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 -סיוא ןעכילרעסיוא רעייז ךרוד רעטכעלשעג ייווצ יד ןעדיישרעט

 אזַא דיישרעטנוא רעד זיא ןעשינעפעשַאב ערעדנַא ייב .ןהעז

 ענעדיישרַאפ וצ ןערעהעג ייז זַא ,ןעניימ ןעק ןעמ סָאד ,רעסיורג

 -סיוא רעדנַא ץנאנ א רכז רעד טָאה ,?שמל ,סעוװַאּפ יד ייב .םינימ

 טימ לעניופ רעצלָאטש רעד סָאד זיא רכז רעד .הבקנ יד יוװ ןהעז

 ,ןערילָאק ענעדיישראפ ןופ ןערעדעפ-קע עגנַאל עלופטכַארּפ יד

 זיא סע רעכלעוו ןהֶא ןעדיײשַאב ץנַאג סיוא טהעז הבקנ יד דנערהעוו

 ןדע ןג יד ייב ןיא דיישרעטנוא רערעסערג ַא ךָאנ .גנוצוּפַאב

 -ענ-שיטסַאטנַאפ ןוא עניברַאפנעדיישרַאפ ,עטנוב יד .ךעלגיופ

 זיא הבקנ יד דנערהעוו ,רכז םעד וצ ןעגנַאלַאב ןערעדעפ עטזיורק

 עכלעוו ןהֶא ,םוטסָאק םעניורב םענעדײשַאב ץנַאנ ַא ןיא ןָאטעגנָא

 יד .ןענאזַאפ יד ייב ךיוא זיא עבלעזסָאד ,ןעגנוצוּפַאב זיא סע

 ןענייז ןערעדעפ ענרעבליז ןוא ענעדלָאג טימ ,עטצוּפעגסיוא-ךייר

 .ןערילָאק ענעדיישַאב ץנַאנ ןעבָאה תובקנ יד דנערהעוו ,םירכז יד סע

 םירכז יד ןעשיווצ ןהעזסיוא ןיא דיישרעטנוא רעגיזָאד רעד

 רעד .םזיפרָאמעד סטכעלשעג ןעפורעגנָא טרעוו תובקנ יד ןוא

 -עשַאב יד ייב ןעקרעמַאב וצ סרעדנוזַאב זיא םזיפרָאמעד רעגיזָאד

 ,(יירעבייוו-לעיפ) עימַאנילַאּפ טריטסיזקע סע עכלעוו ייב ,ןעשינעפ

 ףרַאד ןוא ,תובקנ עלעיפ טימ ךיז טרָאּפ רכז ןייא ואוו ,יד ייב רעדָא

 ,ענהעש סָאד .ץיזַאב ןייז ןיא ןעגירק וצ ייז ףּפמַאק ַא ןערהיפנָא

 רעגיטכיוו ַא זיא רכז םעד ןופ ןהעזסיוא עדנעהיצנָא ןוא עדנעצנעלג

 .ףּפמַאק ןעגיזָאד םעד ןיא ?עטימ

 ןענייז ןעשינעפעשַאב םינימ ערעגירעדינ יד ןעשיווצ וליּפַא
 יד ןוא םירכז יד ןעשיווצ דיישרעטנוא רעד ואוו ,עלעיפ ןַארַאפ

 יד סָאװ ,ןעטָאמ ןַארַאפ ןענייז סע .רעסיורג א רהעז זיא תובקנ

 ןייק רָאנ ןעבָאה תובקנ יד דנערהעוו ,ןעלגילפ רעיפ ןעבָאה םירכז

 ַא טפֶָא הבקנ יד ןיא סעקשארומ עסייוו יד ייב .טינ ןעלנילפ

 ְלָאצ בלַאה ַא םיוק זיא רכז רעד דנערהעוו ,גנעל יד סופ ןעבלַאה

 ,גנעל יד (שטניא)
 טינ סָאװ ,טפַאשנעגייא יד ןעבָאה ןעשינעפעשַאב עכנַאמ

 ןוא םירכז ןיא טלייטעגנייא ןענייז ייז סָאװ ,םעד ףיוא גידנעקוק

 ,רעייא ןופ רוד םעיינ ַא ןעריצודָארּפ תובקנ יד ךָאד ןענעק ,תובקנ

 -עק יד .םירכז יד ןופ ןערָאװעג טעטכורפַאב טינ ןענייז עצשעוו

 -ַאב ,רעייא ןעטרָאס יילרעייווצ טגעל ,לשמל ,ןענעיב יד ןופ ןינינ

 .עטעטכורפַאב טינ ןוא עטעטכורפ
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 סױרַא ןַא סלַא רָאנ ,גנוטלַאּפש ךרוד טינ ןיוש לַאּפ םעד ןיא טמוק
 .עלעצ-ייא רעטעטכורּפַאב רעד ןופ סקואוז

 ןעשינעפעשַאב עגירעדינ ,עכַאפנייא יד ייב --- .טכעלשעג
 יד יַאס ןעלעצ-ייא יד יַאס ןעריצודָארּפ םואודיווידניא ןייא ןעק
 ןערעוו רעבָא ןעשינעפעשַאב םינימ ערעכעה יד ייב ,ןעלעצ-נעמָאז
 ייוצ ןופ טריצודָארּפ ןיוש ןעלעצ-נעמָאז יד ןוא ןעלעצ-ייא יד
 -ודָארּפ עכלעוי ,סמואודיווידניא יד .סמואודיווידניא ענעדיישרַאפ
 סָאװ יד דנערהעוו ,תובקנ ןעפורעג ןערעוװ ,ןעלעצ-ייא יד ןעריצ
 ,ןענייז סע .םירכז ןעפורעג ןערעוו ,ןעלעצ-נעמָאז יד ןעריצודָארּפ
 ןוא טכעלשעג רעכילביייו ַא ,רעטכעלשעג ייויצ ןַארַאּפ ,סע טסייה

 "ךילבייוו , ןוא "ךילנעמ , ןעפירנַאב יד .טכעלשעג רעכילנעמ ַא

 יד וצ ןוא ןעלעצדנעמָאז יד וצ ןערעוו טעדנעוװעגנָא ךיוא ןענעק

 ןעשינעפעשַאב ענירעדינ יד ייב זַא ,ןענָאז ןעק ןעמ .ןעלעצ-ייא

 .ןעלעצ עכילבייוו יא עכילנעמ יא םואודיווידניא ןייא טריצודָארַּפ

 טינ ךילנעמ טינ ןעפירנָא טינ םואודיווידניא ַאזַא רעבָא ןעק יעמ
 .ןעטכעלשעג ייווצ יד ןופ םענייק וצ טינ טגנַאלַאב סע ;ךילבייוו
 -לעזַא .ןעטידָארּפַאמרעה ןעפורעג ןערעוו ןעשינעפעשַאב עכלעזַא
 ערעכעה עגינייא ןעשיווצ ךיוא ןַארַאפ ןענייז ןעטידָארּפַאמרעה עכ
 יסיוא סלַא זיולב ןערעוו טנעכערעג ןענעק ייז רעבָא ,ןעשינעפעשַאב

 עטלעקיווטנע רעכעה יד ייב זַא ,זיא ?לכ רענײמעגלַא רעד .עמהַאנ

 .ךילבייוו ןוא ךילנעמ ,רעטכעלשעג ייווצ ןעריטסיזקע ןעשינעפעשַאב

 רָאפ טמוק ןעשינעפעשַאב עטלעקיווטנע רעכעה עלַא ייב טעמכ
 עכילבייוו ןוא עכילנעמ ןופ גנוגינייאראפ א ךרוד גנורהעמרַאפ יד
 רעד ןופ טקודָארּפ ַא זיא גנורעּפככורפ יד .ןעלעצ-סגנורעּפכורּפ

 ענעדיישרַאפ ייווצ ןופ ףָאטש ןעכילרעּפרעק םעד ןופ גנוניניײארַאּפ
 ןופ סױרַא טמוק סָאװ ,םואודיווידניא עיינ סָאד .סמואודיווידניא

 ענייז ןופ ןעדיישרַאפ סָאװטע זיא ,גנוגינייארַאפ רעניזָאד רעד
 ייווצ ןופ ןעמוק עכלעוו ,ןעלייט ןופ טהעטשַאב סע ?ייוו ,ןרעטלע
 .סמואודיווידניא ענעדיײשרַאּפ

 ןעשינעפעשַאב עטסיימ יד ייב ןענייז תובקנ יד ןוא םירכז יד
 ייב ןיולב .ןהעזסיוא רעייז ןיא ערעדנַא יד ןופ ענייא ןעדיישרַאּפ
 ןהעזסיוא ןיא דיישרעטנוא רעד ןיא ןעשינעפעשַאב עגירעדינ יד

 -יוא ,רַאבקרעמַאב טינ ןעצנַאגניא רַאגָאז רעדָא ,רַאבקרעמַאב גינעוו

 יד ייב .ןענַאנרֶא עכילטכעלשעג יד ןיא דיישרעטנוא רעד רעפ

 -נוא טכייל סנעטסיימ ןעמ ןעק רעבָא ןעשינעפעשַאב ערעכעה
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 סע .ןעייווצ ןיא רעטייוו ךיז ןעטלַאּפש ,ןרעטלע ערעייז ןופ ?ייט ַא

 טציא ךיז ןעבָאה ןרעטלע עגידרעהירפ יד ןופ סרעּפרעק יד זַא ,טסייה

 טינ ןעלָאז ןעגנוטלַאּפש יד ?עיפיוו ןוא .ןערעיפ ןיא ןעטלָאּפשעג
 רעגידרעהירפ רעד ןופ לייט ַא ןייז עבימַא עיינ עדעי טעוװ ,ןהעגנָא
 .עבימַא רעטלע רוא-רוא רעד ןופ לייט ַא ןייז רעמיא טעוו יז ,עבימַא

 -ריטַאנ ַא טימ ןעברַאטש טינ עבימַא ןַא ןעק ,ןהעז וצ זיא סע יװ
 ,ָאזלַא ,ןיא עבימַא יד .ןעטיוט זיולב יז ןעק ןעמ .טיוט ןעכיל

 .ןעבעל גיבייא ןעק יז ,ךילברעטשמוא

 -נייא יד ייב גנורהעמרַאפ ןופ םרָאפ עטריצילּפמָאק רהעמ ַא

 גנורָאּפ ךרוד רָאפ טמוק עכלעוו ,יד זיא ןעשינעפעשַאב ענילעצ

 ןופ סמואודיווידניא ייווצ ףיונוצ ךיז ןעפערט סע .גנוטלַאּפש ןוא

 .ןעלעצ ערעייז טימ ךיז ןעטייב ןוא ןעשינעפעשַאב ןימ ןעניבלעזמעד

 -ףיז טלַאּפשוצ עדעי ןוא ערעדנַא יד ןופ ענייא ךיז ייז ןעדייש ןַאד

 -ייז ןעשינעפעשַאב ענעטלָאּפשענּפָא עיינ יד .ןעטפלעה ייווצ ןיא

 זיא סע ביוא ןוא ,סמואודיווידניא ייווצ ןופ טקודָארּפ ַא ןיוש ןענ

 ייווצ יד ןעשיווצ דיישרעטנוא רעכילרעסיוא זיא סע רעכלעוו ןַארַאפ

 עיינ יד ןיוש ןעלעוו ,טרָאּפעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,סמואודיווידניא

 ןעדעי ןופ ןעלייט ךיז ןיא ןעטלַאהטנע עכלעוו ,סמואודיווידניא

 זיא סע .ןעדייב ןופ ןעדיישרַאפ סָאװטע ךילרעסיוא ןייז ,ייז ןופ

 וצ ,רוטַאנ רעד ןופ ןעגנוניישרע עשיטסירעטקַארַאכ יד ןופ ענייא

 -יווידניא סעטריצודָארּפ עיינ סעדעי זַא ןוא ןעמרָאפ עיינ ןעפַאש

 םהיא ןעבָאה עכלעוו ,יד ןֹופ ןעדיישרַאפ ןייז סָאװטע לָאז םואוד

 "ידניא ייווצ ןעניפעג טינ רוטַאנ רעד ןיא ןעק ןעמ  .טריצודָארּפ

 ייז ןַא ,ןימ ןעניבלעזמעד וצ וליפַא ןעגנַאלַאב עכלעוו ,סמואודיוו

 לָאמ עלַא זיא ריישרעטנוא רעניילק ַא .ךיילג טקנוּפ ןייז ןעלָאז

 .ןַארַאפ

 ננורהעמרַאפ ןופ ןעדָאטעמ יד ןיא גנולקיווטנע עגידרעטייוו ַא

 ןעלעצ ייווצ ןופ גנורָאּפ יד זיא ןעשינעפעשַאב ענילעצנייא יד ייב

 -רעד ןופ סעינָאלָאק ערעדנוזַאב ייווצ ןופ רעדָא עינָאלָאק ןייא ןופ

 ןענייז ןעלעצ עדנערָאּפ ייוװצ יד .ןעשינעפעשַאב עיצעּפס רעגיבלעז

 טרעוו עכלעוו ,עלעצ יד  .ןעדיישרַאפ רערעדנַא רעד ןופ ענייא

 -נעמָאז יד יו ,רעדנור ןוא רעסערנ ןיא ,עלעצ-ייא יד ןעפורעג

 ,ךילגעווַאב טינ זיא עלעצדייא יד .,רהיא טרעּפכורפַאב עכלעוו ,עלעצ

 גנורהעמרַאפ יד .עכילנעווַאב ַא זיא עלעצ-נעמָאז יד דנערהעוו
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 ,טריזילירעטס גידנעטשלָאפ זיא רעסַאװ סָאד ןעוו ,לַאפ רעד רַאגָאז

 ,ןעירָאזופניא ,ןעָאזָאטָארּפ ,ןעבָארקימ ןופ טגיניירעג גידנעטשלָאפ

 -עג ,ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןעשינעפעשאב עניילק ערעדנַא רערָא

 "ירעטס טינ רעבָא זיא רעסַאװ סָאד ןעוו .רעסַאװ ןיא ,ךילנהעוו

 ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ךעל'םיאורב עניילק יד גונעג ןענייז ,טריזיל

 ,ןעסַאמ עגיזעיר עכלעזַא ןיא ?הָאצ רעייז ןערהעמראפ וצ ,ןעטרָאד

 רעסאוו סָאד ןעוו ,ייז ןופ ןעלבירג ןוא ןעלביווש ךאפנייא לָאז סע זַא

 סָאד ,טסייה סע ,בורג ַא ןיא רעדָא ילכ ַא ןיא טהעטש

 .סעדנעהעטש  .ַא רָאנ סעדנעסילפ ןייק טינ ןזיא רעסַאװ

 -יישראפ ןופ טעטסעּפראפ רעבירעד ןערעוו ןערעסַאװ עדנעהעטש

 -ראפ עכלעוו ,ןעָאזאטארּפ ןוא ןעליצאב ,ןעבָארקימ ,ןעירעטקאב ענעד

 עטריזילירעטס רעבָא ןעוו .טייקלענש רעניזעיר ַא טימ ךיז ןערהעמ

 עכלעוו ,ילכ עטריזילירעטס ַא ןיא טלעטשעגקעװַא טרעוו רעסַאװ

 ןעבָארקימ ןייק זַא ,טפול רעד ןופ ןעסָאלשענּפָא גידנעטשלָאפ זיא

 ןיא ןעלָאז ןעשינעפעשאב עשיּפָאקסָארקימ עניילק ערעדנַא רעדָא

 ןייק רעסַאװ םעד ןיא ןעלעוו ןַאד ,ןעגנירדניירַא ןענעק טינ רהיא

 .ןעזייוואב טינ ךיז ןעמזינַאגרָא עגידעבעל

 ,ןעבעל ןופ זיולב ןעמַאטשּפָא ןעק ןעבעל זַא ,זיא דנוּרג רעד

 .ןערעוו ןעפאשאב טינ םזינַאגרָא רעגידעבעל ַא ןעק ןיילַא ךיז ןופ

 ןופ ץנעטסיזקע יד -- .ןעשינעפעשַאב ןופ גנורהעמרַאפ יד

 רעדעי ןופ {ייקגיהעפ רעד ןופ ּפִֶא טגנעה רוטַאנ רעגידעבעל רעד

 ןעדָאטעמ יד .ןערהעמרַאפ וצ ןוא ןערעּפכורפ וצ ךיז שינעפעשַאב

 .גיטרַאנעדיישרַאפ רהעז ןענייז רוטַאנ רעד ןיא גנורהעמרַאפ ןופ

 גנוטלַאּפש יד זיא גנורהעמרַאפ ןופ םרָאפ עטסכַאפנייא יד

 .םיאורב עגירעדינ ץנַאנ יד ייב טריטסיזקע סָאװ ,גנולייט רעדָא

 ,ןעלייט ייווצ ןיא ךיז טלַאּפשוצ שינעפעשַאב רעד ןופ רעּפרעק רעד
 .ייווצ טרעוו שינעפעשַאב ןייא ןופ .ןעטפלעה עכיילג ייווצ ןיא

 יד ייב טריטסיזקע גנורהעמרַאפ ןופ םרָאפ עכַאפנייא עניזָאד יד

 .ןעשינעפעשַאב עכַאפנייא ,עגירעדינ ערעדנַא עלעיפ ייב ןוא ןעכימַא

 יד .רעדניק ןוא ןערעטלע ןעגעוו ןעדער טינ לַאפ םעד ןיא ןעק ןעמ
 יד טייצ רעגיבלעזרעד ןיא ןענייז ,ןעבימַא עיינ יד ,"רעדניק,

 ןרעטלע יד ןעייווצ ןיא ןעטלָאּפשוצ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןרעטלע

 -ָארּפ ןעבָאה ייז ןעוו ,טינ ןעברַאטש ייז ,ןעבעל רעמיא ןעביילב

 רדסכ ךיז ןעטלַאה ןוא ןעבעל ןעביילב ייז .רעדניק ערעייז טריצוד

 ןענייז עכלעוו ,ןעבימַא ענעטלָאּפשעגּפָא עיינ יד .ןעטלַאּפש ןיא
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 ייז ואוו ,שינעפעשאב רעד ןופ רעּפרעק םעד ןופ ןעפַאשאב ןערעוו

 "גנע ןַא טָאה טרעדנוהרהָאי ןעט17 ןופ גנַאפנָא ןיא ךָאנ .ןעבעל

 ןעשינעפעשאב ענידעבעל ןַא ,טעטּפיוהאב רעשרָאפרוטַאנ רעשיל

 ןערעוו ןעפַאשאב ןענעק ייז טסייה סָאד ,ןַאטנָאּפס ןהעטשטנע ןענעק

 עגידעבעל עדעי זַא ,ןעוועג ןזיא גנוטּפיוהאב ןייז .ןייֵלַא ךיז ןופ

 אפוג ייא יד רעבָא ,ייא ןַא ןופ ןעלקיווטנע ךיז זומ שינעפעשאב

 .ןייֵלַא ךיז ןופ ןערעוו ןעפאשאב ןעק

 ןעמוקעג זיא ןעמ זיב טייצ עגנַאל ץנַאג ַא ןעמונעג טָאה סע

 -אב טינ ןענעק ןעמזינַאנרָא ענידעבעל זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ

 ערעדנַא ןופ ןעמוקסיורַא ןעזומ רָאנ ,ןיילַא ךיז ןופ ןערעוו ןעפַאש

 .ןעמזינַאגרָא עגידעבעל

 -עוו רַאפ ,ןעטייצ ענידרעהירפ יד ןופ רעשרָאפרוטַאנ יד ראפ

 ךָאנ ןעוועג ןענייז רוטַאנ רעד ןופ ןעגנוניישרע הייר עצנַאג ַא ןעמ

 ןעוועג ןענייז רוטַאנ רעד ןופ ןעגנוניישרע עלעיפ ןוא טנַאקאבנוא

 -נעסיוו עגיטיונ יד וצרעד גידנעבָאה טינ ,ךילדנעטשראפנוא ייז רַאפ

 עיונעג ןעכַאמ וצ ןעטנעמורטסניא ןוא ןעטַארַאּפַא עכילטפַאש

 "רע עסיורג יד נירנעציזאב טינ ,ןעגנוכוזרעטנוא עכילטפַאשנעסיוו

 ןופ טנע'שרי'עג ןעבָאה רעשרָאפרוטַאנ עניטנייה יד סָאװ ,גנורהַאפ

 םעד וצ ןעמוק וצ טכייל ץנַאג ןעוועג סע זיא ,רעגנעגרָאפ ערעייז

 ןופ ןערעוו ןעפַאשאב ןענעק ןעשינעפעשאב עגידעבעל זַא ,תועט

 ןעבָאה שרעדנַא לייוו ,ןערעטלע ןופ גידנעמַאטשּפָא טינ ,ןיילַא ךיז

 ןיא ןעננוניישרע הייר עצנַאנ ַא ןערהעלקרע טנעקעג טינ ךיז ייז

 רעסַאװ ַא ןיא זַא ,ןהעזעג ןעבָאה ייז ןעוו .רוטַאנ רעגידעבעל רער

 עגידעבעל ןופ ןערוּפש ןייק ואוו ,טייקגיסילפ רעדנַא ןַא ןיא רעדָא

 ַא ןיא ,ךָאד ךיז ןעזייוואב ,ןעניפעג םינ ייז ןענעק ןעמזינַאנרָא

 ענידעבעל עניילק ןופ הנחמ עצנַאג ַא ,געט עגינייא ןופ ףיולראפ

 יד זַא ,טַאהעג טינ גנורהעלקרע רעדנַא ןייק ייז ןעבָאה ,םיאורב

 .ןיילַא ךיז ןופ ןערָאװעג ןעפַאשאב םיצולּפ זיא םיאורב עניילק הנחמ

 ,ךעל'םיאורב עשיּפָאקסָארקימ עניילק יד זַא ,רימ ןעסייוו טציא

 ,רעסַאװ ןערָאלק ,םענייר גידנעטשלָאפ ןיא ךיז ןעזייוואב עכלעוו

 ,ןעליצַאב ענעדיישראפ יד ןופ ןעמוק ,געט עגינייא טהעטש סָאװ

 עכלעוו ,ןעשינעפעשאב ענילעצנייא עניילק ערעדנַא ןוא ןעירעטקַאב

 רעסַאװ ןיא ןיײרַא ןעגנירד עכלעוו ןוא ,טפול רעד ןיא ךיז ןעניפעג

 גידנעטשלָאפ טינ זיא רעסַאװ סָאד ביוא ,טרָאד ךיז ןערהעמראפ ןוא

 זיא סָאד .ןעמוקוצ ןענעק טינ לָאז טפול ןייק זַא ,ןעסָאלשענּפָא



 לעטיּפַאק רעמירד

 -- .ןעשינעפעשַאב ןופ גנורהעמרַאפ יד --- .ןעבעל ןופ ּמָא טמַאטש ןעבעל

 .להָאצ-סגנורהעטרַאפ יד --- .טכעלשעג

 .גנורהעמ ןוא גנורעּפכורפ
 רעטסערג רעטשרע רעד -- .ןעבעל ןופ ּפָא טמַאטש ןעבעל

 -סיורא זומ שינעפעשאב עגידעבעל עדעי זא ,זיא עינָאלָאָאז ןיא ?לכ
 רעגיזָאד רעד זיא טנייה .שינעפעשאב רעגידעבעל ַא ןופ ןעמַאטש
 ןעוועג ןענייז סע רעבָא ,טייהראוו עכילדנעטשראפטסבלעז ַא ?לכ
 ,טביולגעג טָאה ןעמ ןעוו ,קירוצ ננַאל רהעז טינ ךָאנ ןוא ,ןעטייצ

 -ַאשאב ןענעק ןעשינעפעשאב עגידעבעל ,ןעמזינַאגרָא עגידעבעל זַא
 .ןיילַא ךיז ןופ ןערעוו ןעפ

 ןערָאבעג ןערעוו היק זַא ,טסואוועג לָאמ עלַא ,תמא ,טָאה ןעמ
 ,.ו .זא .א רענהיה ןופ רענהיה ,ןעסּפעש ןופ ןעסּפעש ,היק ןופ
 זַא ,טסואוועג טינ טָאה ןעמ ןעוו ,ןעטייצ ןעוועג ןענייז סע רעבָא
 ייז זַא ,טביולגעג טָאה ןעמ .ןעגילפ ןופ סױרַא ןעמַאטש ןענילפ

 ףיוא טביולנעג ךיוא ןעמ טָאה ױזַא .ןערָאבעג ךיז ןופ ןערעוו
 -ָארקימ עניילק יד ןענעוו טדערענּפָא ןיוש ,ןעטקעזניא ערעדנַא לעיפ
 רעשרָאפרוטַאנ יד רַאפ ןענייז עכלעוו ,ןעשינעפעשאב עשיּפָאקס

 .סינמייהעג עגידנעטשלָאפ ַא ןעוועג ןעטייצ עטלַא יד ןופ .

 זַא ,טביולגעג ןעבָאה ןעטייצ עטלַא יד ןופ רעשרָאפרוטַאנ יד

 ןעמ יוװ רערָא ,ןיילַא ךיז ןופ ןערָאבעג ןערעוו ןעשינעפעשאב ךס ַא

 ייז ."ןַאטנָאּפס ןעהעטשטנע ייז , ,ךילטפאשנעסיוו סיוא ךיז טקירד
 עטליופראפ יד ןופ ןערָאבעג ןערעוו ןענעילפ זַא ,טביולגענ ןעבָאה

 שיילפ םעד ןופ זַא ,טביולגעג ןעבָאה ייז .תויח עטיוט ןוש ןעפָאטש
 עכלעוו ,ךעלמירעוו עגילהעצנוא ןעפאשאב ןערעוו דרעפ !יטיוט ןופ
 ןעט17 ןופ ןעטימ ןיא טשרע .ןענילפ ןיא סיוא רעטעּפש ןעסקַאװ
 יד זַא ,ןעזיוואב רעשרָאפרוטַאנ רעשילגנע ןַא סָאה טרעדנוהרהָאי
 סױרַא ןעמוק ,דרעפ ןופ סרעּפרעק עטיוט יד ןעסע עכלעוו ,ןענילפ

 ןופ דרעפ עטיוט ןופ שיילפ ןיא טגעלעג ןערעוו סָאװ ,ךעלעייא ןופ

 שערפ זַא ,טביולגענ ןבָאה ייז .ןימ ןעבלעז םעד ןופ ןענילפ ערעדנַא
 ןעטיזַארַאּפ עיעדיישראפ יד זַא ןוא עטָאלב ןופ ןעפַאשאב ןערעוו
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 ,ןעלעצ ערעדנַא עֶלַא ןופ ןעטייקכילמיטנעגייא עטסויטכיוו יד ןופ
 .םראפ ןוא סיורג רעייז ןיא ןייז טינ ןעלאז ייז ןעדישראפ יו

 ןופ עלעצ עוויטימירּפ עטסכַאפנייא יד --- .עמזַאלּפָאטָארּפ

 -עלק עסַאמ רעניילק ַא ןופ טהעטשאב שינעפעשאב רעגידעבעל ַא

 -ַאטָארּפ ןעפורעגנָא טרעוו סָאװ ,ףָאטש רעזָאלרילָאק טעמכ ,רעניּפ
 ,טהעטשאב עלעצ יד רעכלעוו ןופ ,עמזַאלּפָאטָארּפ יד .ץעמזַאלּפ

 ןַא ןוא ןעטסנינעווניא ןַא ןיא ,ןעלייט ייווצ ןיא טלייטעגנייא זיא
 רעטכידעג ןיא לייט רעטסגינעווניא רעד לייט ןעטסגינעווסיוא

 "העוו ,עלעצ רעד ןופ ערדַאי רעדָא ןרעק רעד ןעפורעג טרעוו ןוא
 םעד ןייא טסילש ןוא טקעדאב סאוו ,?ייט רערעסיוא רעד דנער

 -ַָאטיס ןעפורעג טרעוװ ןוא רעניטכיזכרוד ןוא רערעטיש זיא ,ןרעק
 זיא טפָא .ןרעק ןייא יו רהעמ ןייז ןעק עלעצ ַא ןיא .עמזַאלּפ

 עלעצ ַא .לעטייה ןעטרַאה ַא טימ טקעדַאב ןעביוא ןופ עלעצ יד
 ערעדנַא ךיוא ,עמזַאלּפָאטָארּפ יד רעסיוא ,ןעטלַאהטנע ךיוא ןעק
 ,לַאמבָארק ,ליוא ,רעסַאװ ןעטלַאהטנע ,לשמל ,ןעק יז .ןעפָאטש

 םעד ךרוד טריצודָארּפ ןערעוו עכלעוו ,ןעפָאטש ערעדנַא ןוא ברַאפ
 .עמזַאלּפָאטָארּפ רעד ןופ סעצָארּפ-סנעבעל

 ,עניצנייא סָאד -- ? אפונ עמזַאלּפָאטָארּפ יד זיא סָאװ רָאנ

 -ָאטָארּפ רעד ןענעוו טמיטשאב ןוא רָאלק ןערעוו טגָאזעג ןעק סָאװ
 רהיא .ןעבעל ןופ ףָאטש-טּפױה רעד זיא יז סָאד ,זיא ,עמזַאלּפ
 טנייה זיב ךָאנ רעבָא זיא גנולעטשפיונוצ עשימעכ עגידנעטשלָאפ
 ןופ ננולעטשפיונוצ עשימסעכ יד .ןערָאװעג טשרָאפעגסיױא טינ
 יד ןוא רעקימעכ יד זַא ,עטריצילּפמָאק ַאזַא זיא עמזַאלּפָאטָארּפ
 ןעלעטשטסעפ טנעקעג טינ טנייה זיב ךָאנ ןעבָאה רעשרָאפ-רוטַאנ
 / =גיטכיוו רעד .טהעטשאב יז עכלעוו ןופ ,ןעפָאטש ענעדיישראפ יר
 -ייא זיא ,טהעטשאב עמזַאלּפָאטָארּפ סָאװ ןופ ,רעבָא ,ףָאטש רעטס
 -ָארּפ יד טכַאמ סָאװ ,ףָאטש רעד סָאד זיא סייוו-ייא סָאד .סייוו
 .ןעבעל ןופ דוסי םעד רַאפ עמזַאלּפָאט

 רעד זַא ,ןערעוו טקרעמאב ףרַאד ,תועט ַא ןעדיימוצסיוא ידכ
 עבלעזסָאד טינ זיא ,ָאד ןעכיורבעג רימ סָאװ ,"סייוו-ייא , ףירנאב

 -רעסיוא זיולב זיא סייוו-ייא ףָאטש רעד  .ייא ןַא ןופ ?עסייוו סָאװ |

 ייווצ סיואכרוד ןענייז ייז רעבָא ,ייא ןַא ןופ ?עסייוו וצ ךילנהע ךיל

 ,ףָאטש רעטיוט ַא זיא ייא ןַא ןופ לעסייוו .ןעפָאטש ענעדיישראפ

 "על םעד ןופ דוסי רעד ,טגָאזעג ןיוש יוװ ,זיא סייוו-ייא דנערהעוו

 " .עמזַאלּפָאטָארּפ ןופ ,ףָאטש-סנעב
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 -ַאיד) סָאמכרוד רעייז ןיא ןעבָאה סָאװ ,ןעלעצ עסיורג עכלעזַא
 זיב סנייא ןופ) רעטעמיטנעצ ףניפ זיב בלַאה ַא ייווצ ןופ (רעטעמ

 ןהוה ַא ןֹופ ייא ןַא ייב לַאפ רעד זיא סָאד יװ ,(כעשטניא ייווצ
 טינ רָאנ .(עלעצ ַא זיא ייא ןַא) לעגיופ-סיורטש ַא ןופ רעדָא

 קרַאטש ױזַא ךיז ןעדיישרעטנוא ןעלעצ יד סָאװ םעד ףיוא גידנעקוק
 עכילרעניא רעייז רעבָא זיא ,םרָאפ רעייז ןיא ןוא סיורג רעייז ןיא
 עַלַא .ערעדנַא יד וצ ענייא ךילנהע סיואכרוד (יובעג) רוטקורטס
 ןוא ,ןַאלּפ ןעבלעזמעד טיול טיובעג ןײמעגלַא ןיא ןענייז ןעלעצ
 ףירנַאב ַא ןעמ טמוקַאב עלעצ ןייא ךרוד טוג טרידוטש ןעמ ןעוו

 םעֶד ןופ ,טרעסערגרַאפ קרַאטש ,ןעלעצ ענעדיישראפ -- .1 גנונכייצ
 ;עלעצ רעבעל ַא טגייצ 9 .תויח עטלעקיווטנע רעכעה יד ןופ רעּפרעק
 רעד ןיא ןעלאירעטַאמיזייּפש ,ש ;עלעצ רעד ןופ ןרעק םעד טגייצ ּק
 .עלעצ-טולב ַא טגייצ ב .עלעצ רעד ןיא ןעלאירעטַאמיזייּפש ,ש .עלעצ
 .םידעפ לעקסומ ,מ .רהיא ןופ ךעלמידעפ לייט ַא טימ עלעצ-ןעוורענ ַא ,נ
 .לעגרָאג ןופ טכיצ עטסגינעווניא יד טקעדַאב סָאװ טיוה רעד ןופ ןעלעצ ,א
 -עגכרוד טרעוװו יז ןעוו ,טיוה רעטשרעביוא רעד ןופ ןעלעצ יד טגייצ ה
 .ןעטינש
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 שינעפעשַאב סָאד ןעכלעוו וצ ,קורד םעד ןופ גנורעדנע יד רעבָא
 -טּפיױה יד ,ןעמונעגנָא טרעוו סע יװ ,זיא ,ןעבעל וצ טנהעוועגוצ זיא

 ןענייז םיאורב עגידעבעל עלַא .טיוט םעד טנניירב סָאװ עכַאזרוא
 ןענייז סע ןוא ,קורד ןעסיוועג ַא רעטנוא ןעבעל וצ טנהעוועגוצ
 םומינימ רעדָא םומיסקַאמ םעד רַאפ ןעצענערג עסיוועג ןַארַאפ

 ןעריטסיזקע ןעק שינעפעשַאב ענידעבעל ַא ןעכלעוו רעטנוא קורד
 .ןעבעל ןעביילב ןוא

 -רַאפ יד ןופ ףָאטש םעד טכוזרעטנוא ןעמ ןעוו --- .ןעלעצ
 עגירעבעל עטלעקיװוטנַא רהעמ יד ןופ ןעלייט-רעּפרעק ענעדעיש

 "סגנורעסערגרַאפ) ּפָאקסָארקימ ןעטונ ַא ןופ ףליה רעד טימ םיאורב
 ַא ןופ טלעטשענפיונוצ זיא ףָאטש רעזעיד זַא ,ןעמ טהעז ,(זָאלנ

 ןוא ערעדנַא יד ייב ענייא ,ךעלרעמעק עקניניילק עסַאמ רעסיורנ

 "נָא ןערעוו ךעלרעמעק עקניניילק עזעיד טָא .ערעדנַא יד רעביא
 ןיא ןוא סיורג ןיא ךיילגנ ןענייז ןעלעצ עלַא טינ .ןעלעצ ןעפורעג
 ןעבָאה ,ןעדיישרעטנוא ערעייז ףיוא גידנעקוק טינ רעבָא ,םרָאֿפ
 .ךיז ןעשיווצ טייקכילנהע ענײמעגלַא ןַא ךָאד יז

 ייב ,טסייה סָאד ,ןעמזינַאנרֶא עכאפנייא יד ןופ עלעיפ ייב
 יד ןעבָאה ,םיאורב ענידעבעל עטלעקיװטנַא גינעוו ,ערעגירעדינ יד
 ןופ עסַאמ רעכילנהע (ַאשטוּפ) ןעדוטש ַא ןופ ןהעזסיוא ןַא ןעלעצ
 רעכעה יד ייב רעבָא ,םרָאפ רעכילדנור ַא רעגינעוו רעדָא רהעמ
 ןוא ןעלעצ יד ןופ יובעג רעד זיא םיאורב עגידעביל עטלעקיװטנַא
 לוקסומ ןופ ןעלעצ יד .רעטריצילּפמָאק לעיפ ןעמרָאפ ערעייז

 ןענייז ןעוורענ יד ןופ ןעלעצ יד ;ןיד ןוא גנַאל ןענייז שיילפ
 רעד ןופ ןעלייט עכנַאמ ןיא ; םידעפ וצ ךילנהע ןוא לעדייא רהעז
 .ןעּפוש ןופ ןהעזסיוא ןא ןעלעצ יד ןעבָאה טיוה

 רָאנ ,םִרָאפ רעייז ןיא זיולב טינ ךיז ןעדיישרעטנוא ןעלעצ יד
 סָאד ,ןיילק יױזַא ןענייז ןעלעצ ערעדנַא .סיורג רעייז ןיא ךיוא
 ןייא רהעפענמוא) רעטעמילימָארקימ ַא יו רהעמ טינ ןעבָאה ייז

 םוא .(רעטעמַאיד) סָאמכרוד ןיא (שטניא ןַא ןופ ?עדנעזיוט 8
 עכלעזַא ןופ טייקניילק רעד ןופ גנולעטשרָאפ ַא ךיז ןעכַאמ ּוצ

 -לעזא (ןאיליב א) ןאילימ דנעזיוט סאד ,ןעגאז וצ גונעג זיא ןעלעצ
 יו ,סיורג ױזַא זיא סָאװ ,?לח ַא ןיא ןהעגניײרַא ןענעק ןעלעצ עץכ
 רטניבלטזרעד ןופ טולב ךילשנעמ ןעּפָארט ַא ןיא .סעברַא ןא

 דעדָא ןעלעצ-טולב ןָאילימ ןהעצ םורַא ןעניפעג ךיז ןענעק סיורנ

 ;טרַאפ דיוא רעבָא ןענייז סע .ייז טפור ןגאס יו דעלעקייק-טופח



 ןיֿ * ןעבָאה זומ שינעפעשַאב ענידעבעל עדעי סָאוז

 סָאװ טפול רעד ןופ טכיוועג ערעווש יד ןעטלַאהסיוא ןעשינעפ

 -עשַאב יד .ןערעוו טקירדוצ ייז ןעטלָאװ טינ זַא .ייז ףיוא טקירד

 רעד ןופ קורד םעד טינ רַאגָאז ןעלהיפ דרע רעד ףיוא ןעשינעפ

 ,ןעשינעפעשַאב יד .טנהעוועגוצ םהיא וצ ןענייז ייז ?ייוו ,טפול

 ןערעסערג ַא ךָאנ ןעטלַאהוצסיוא ןעבָאה ,רעסַאװ ןיא ןעבעל עכלעוו

 עכעלפרעביוא רעד ףיוא טפול רעד ןופ קורד םעד רעסיוא .קורד

 רטסַאװ ןופ קורד םעד ןעטלַאהסיוא ךָאנ ייז ןעפרַאד ,רעסַאװ ןופ

 -עג .קורד רעד רעסערג ץלַא רעפסַאװ ןיא רעפעיט סָאװ ןוא ,אפונ

 ףניפ ןזיב ייווצ ןופ ,רעסַאװ ןיא ףעיט רהעז ןעבע* שיפ-םי עסיוו

 טנופ דנעזיוט עכילטע זיב טכיירגרעד קורד רעד ואוו ,ףעיט ?יימ

 -םירַא ןערעװו שיפ עכלעזַא ןעוו .,לָאצ-טַארדַאװק רעדעי ףיוא

 ןופ עכעלפרעביוא רעד ףיוא שינעפעיט רעסיורג רעד ןופ טכַארבעג

 רעד ,טצרַאטשעגסױרַא ךילקערש ןעגיוא יד ייז ייב ןערעוו ,רעסַאוװ

 ןענָאמ רעד ןוא ןעזָאלבעגפיוא קרַאטש טרעװ רעּפרעק רעצנַאג

 טפָא .ליומ רעייז ןופ רעטרהעקעגרעביא ןַא סױרַא טרַאּפש

 -ָאלבעגפיוא קרַאטש ױזַא טרעוו רערעייז רעּפרעק רעד זַא ,טפערט

 עכלעוו ,שיפ עגיזָאד יד ןופ רעּפרעק רעד .טצַאלּפ רע סָאד ,ןעז

 טנהעוועגוצ ןוא טסַאּפענוצ זיא ,ןעשינעפעיט עסיורג ןיא ןעבעל

 -יורג רעד ןופ טכַארבעג רעבָא ןערעוו ייז ןעוו ,קורד ןעסיורג ַא וצ

 רעד ואוו ,רעסַאװ ןופ עכעלפרעביוא רעד ףיוא שינעפעיט רעס

 ןעניוא יד ,ןעזָאלבענפיוא ייז ןערעו ,רענעלק ?עיפ זיא קורד

 עכלעוו ,שיפ ערעדנַא .רַאגָאז ןעצַאלּפ יז ןוא סיורא ייז ןעצרַאטש

 ןערעוו ייז ןעוו ,ןעבעל רעייז ןערילרַאפ ,שינעפעיט רעד ןיא ןעבעל
 ייז ייב טצַאלּפ סע סָאװ םעד ךרוד ,רעסַאװ ן'פיוא טכַארבענ

 עכלעוו ךרוד ,ךעלרעדָא עניד יד) סעפעג-טולב יד ןוא זָאלב-טפול יד

 ,ןעריסַאּפ טעװו עכילנהע סָאד .(רעּפרעק ןיא טסילפ טולב סָאד
 ףיוא דרע רעד ןופ שינעפעשַאב ַא ןעמהענפיורַא לָאז ןעמ ןעוו

 זיא קורד:-טפול רעד ואוו ,טפול רעד ןיא ךייה רעסיורג ַא רהעז

 רעד .דרע רעד ןופ עכעלפרעביוא רעד ףיוא יו ,רענעלק לעיפ

 -נַאפנָא ןעלעוו סע ןוא ןעזָאלבפיוא ןעגנַאפנָא ךיז טעװ רעּפרעק

 רהעז ןייז טעוװ ךיוה יד ןעוו ןוא ,סעפעג-טולב יד ןעצַאלּפ ןענ

 .ןעברַאטש ןוא ןעטלַאהסיוא טינ רהעמ שינעפעשַאב יד טעוװ ,סיורנ

 סָאװ ,ןופרעד ןעמוק זייוולייט טעװ טיוט רעד זַא ,תמא זיא סע

 ןעמעטָא וצ רעווש זיא טפול רעד ןיא ךיוה רעטייוו ַא רהעז ןיא

 ,ןעבעל סאד ןעטלַאהוצפיוא ףָאטשירעױז גונעג ןענירק וצ ןוא
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 עסיוועג ַא ןעבָאה ןעפרַאד ןעשינעפעשַאב עלַא .רוטַארעּפמעט
 ֹוצ ַא ןיא .ןעבעל ןענעק ןעלָאז ייז עכלעוי ןיא רוטַארעּפמעט
 -רַאטש ייז ןעזומ רוטַארעּפמעט רענירעדינ וצ ַא ןיא רעדָא רעכיוו
 ,רוטַארעּפמעט ןופ םומיסקַאמ רעד יַאס ,םומינימ רעד יַאס .ןעב
 "רַאפ רַאפ זיא ,ןעטלַאהסיוא ןענעק ןעשינעפעשַאב עגידעבעל סָאװ
 -ינעפעשַאב ערעדנַא .ןעדישרַאפ ןעשינעפעשַאב םינימס ענעדיש

 ענערישרַאפ .ןעבעל ךָאנ טייהרענערָארפרַאפ רַאגָאז ןענעק ןעש

 "רַאפ ןעניל ןענעק ןעשינעפעשַאב עניילק ערעדנַא ןוא ןעטקעזניא
 ,גנילהירפ רעד טמוק סע יװ רָאנ ,רעטניוו ןעצנַאג ַא ענערָארּפ

 שיפ עסיוועג ןעטלַאה טריבורּפ טָאה ןעמ רעדיוו ייז ןעבעל
 ןוא טלעק רַארג סויזלעצ 18 ןופ זייא רעקיטש ענערָארּפרַאפ ןיא

 סָאװ ,קינסודַארג םויזלעצ ַא ייב) .ןעבעל ןעבילבעג ןענייז ייז
 ךיז רעד ןוא 0 טקנוּפ"רירפ רעד זיא ,אּפָארייא ןיא טצונַאב טרעוו

 טרעוו סָאװ ,קינסודַארנ טייהנרַאפ ַא ייב ; 100 טסנוּפ-ךָאק רעדָא
 רַארג 82 ןופ ןָא טקנוּפ-רירפ רעד ךיז טגנַאפ ,ַאקירעמַא ןיא טצונַאב

 -ּפָארַא זיא רוטַארעּפמעט יד ןעוו רעבָא .(ָאריז רעדָא 0 רעביא
 רהעמ שיפ יד ןעבָאה ,טלעק רַארג 20 זיב ןערָאװעג טגירעדינעג

 ןענעק שערפ .טעטיוטעג ייז טָאה טלעק יד .ןעטלַאהעגסיױא טינ
 דנערהעוו ,ןעבעל ןעביילב ןוא טלעק דַארג סויזלעצ 28 ןעטלַאהסיוא

 190 ןופ טלעק ַא ןעטלאהסיוא ןענעק ןעקענש םינימ עסיווענ

 נוצַאב ןיא ןיא ןעכיילנסָאד .ןעבעל ןעביילב ןוא סויזלעצ דַארג

 ןערעסַאוו ןיא ןעבעל ןענעק תויח-רעסַאו ענעדיישרַאפ .,ץיה וצ

 ןענעק ערעדנַא ,סויזלעצ דַארג 80 זיב טמעדַאועגנָא ןענייז עכלעוו
 .ןעטלַאהסיוא טינ דַארג 20 ןייק וליפַא

 "עשַאב ןופ ןעכעל םעד רַאּפ גנוגנידַאב עניטכיוו רעדנַא ןַא

 .רעסַאװ ןופ ןוא טפול רעד ןופ קורד רע זיא ןעשינעפ
 רהעפעגמוא ןזיא דרע רעד ףיוא טפול רעד ןופ קורד רעד

 ַא .חטש ןופ (שטניא) לָאצ טַארדַאװק רעדעי ףיוא טנופ 5

 -טַארדַאוװק 100 ןופ חטש א ,לשמל ,טמהענרַאפ סָאװ ,היח עניילק

 רהעפעגמוא ןופ קורד-טפול ַא ךיז ףיוא ןעטלאהוצפיוא טָאה לָאצ

 טלייטרַאפ טפול רעד ןופ קורד רעד רעבָא .טנופ טרעדנוה

 -ַאב עדעי .ןעטייז עלַא ןוא ןעגנוטכיר עלַא ןיא גיסעמכיילנ ךיז
 עַלַא ןופ טפול טימ טלעגנירענמורַא זיא דרע רעד ףיוא שינעפעש

 -כיילג רעזעיד בעילוצ .גינעווניא ןופ ןוא גינעווסיוא ןופ ,ןעטייז
 -עשַאב יד ןענעק ןעטייז עלַא ןופ קורד ןופ גנולייטרַאפ רעניסעמ



 9 ןעבָאה זומ שינעפעשאב ענידעבעל עדעי סָאװ

 ַא רעבָא .וװ .זַא .א ןעבעל טרַא רהיא ןופ ,טייקניטעט רוזיא {ופ

 תויח יד .ןעבָאה ןעשינעפעשַאב עלַא ןעזומ זייּפש סָאמ עסיוו

 -רא ,רעכילגעַאב ןענייז עכלעוו ,עגינעי יד ,טולב םערַאװ טיט

 ערעדנַא ךיוא ןוא זיּפש רהעמ ןעבָאה ןעפרַאד ,רהעמ ןעטייב

 .טולב טלַאק ןעבָאה סָאװ יד יװ ,זייּפש

 טייצ ערעגנעל ַא ןעמוקסיוא ןעק שינעפעשַאב עגידעבעל עדעי

 ןוא געט 60 זיב ןעטסַאפ טריבורּפ ןעבָאה ןעשנעיפ .ןייּפש ןהָא

 ,טולב טלַאק טימ ןעשינעפעשאב יד .ןעבעל ןעבילבעג ןענייז ייז

 ןענעק (.וו .זַא .א ןעשעדקע ,ןעגנַאלש) ןעילטּפער יד ,לשמל ,יוו
 ייז ןופ ערעדנַא .זײּפש ןהֶא טייצ עגנַאל ץנאג ַא ןעמוקסיוא

 ּפֶא ןעסע ייז .ןעסע טפָא ןופ רוטַאנ יד טינ טּפיוהרעביא ןעבָאה

 ףךילמעיצ ַא םעדכאנ ןעטסַאפ ןוא טיײצלָאמ ןעסיורג ַא לָאמ ןייא

 "סיוא ןענעק ןעשינעפעשַאב ענירעדינ יד ןופ עלעיפ .טייצ עגנַאל

 רעבָא .ןעבעל ןעביילב ןוא זייּפש ןהֶא טייצ עגנַאל ַא רהעז ןעמוק

 גנַאל יו ץענערג א ןארַאפ זיא שינעפעשַאב ענידעבעל רעדעי רַאפ

 -ירשרעביא טרעוו ץענערג רעד ןעוו .זייּפש ןהֶא ןעמוקסיוא ןעק יִז
 וומ שינעפעשאב עדעי .ךילדיימראפמוא טיוט -עד טרעוו ,ןעש

 -ענ ַא ראפ ןייּפש ןייק טינ טנירק יז ןעוו ,רעגנוה ןופ ןעברַאטש

 .טייצ רעסיוו

 .ןעבעל םעד ראק גנידאביטּפיוה אזא טקנוּפ זיא רעסאוו
 ןעבָאה ןעזומ ןעשינעפעשַאב עגידעבעל עלַא .1יּפש יוװ ,תויח ןופ
 טינ דעישרעטנוא ןייק זיא סע .ץנעטסיזקע רעייז ראפ רעסאוו

 רעד ןופ רעּפרעק םעד ןיא טמוק רעסַאװ סָאד ןפוא ןעכלעוו ףיוא

 "יײּפש ךרוד יצ ,ןעקנירט ךרוד טקעריד יצ ,שינעפעשַאב רעגידעבעל

 -ע?ק ַא ןיא ,רעסַאװ ךיז ןיא ןעטלַאהטנע ייז ןופ עלַא סָאװ ,ןעז

 ןערָאּפ יד ךרוד ןעניוזניירא ךרוד יצ ,סָאמ רערעסערג רעדָא רערענ

 -ַאו זַא ,זיא דנורג רעד --- טיוה רעד ןופ (ךעלעכעל עקניצניילק)
 עגידעבעל עלַא ןופ ןעבעל םעד רַאפ גנוגנידַאב-טּפיוה ַא זיא רעפ

 טינ רעסאו סָאד ןעלָאז ייז ןפוא ןעכלעוו ףיוא ,ןעשינעפעשַאב

 -לעז רהעז ןעקנירט ,לשמל ,ןעסּפעש .רעּפרעק רעייז ןיא ןעגירק

 ענירג יד ךרוד רעסאװ גונעג ךיז ןיא ןיירַא ןעמהענ ייז ?ייוו ,ןעט

 ייז לייוו ,טינ לָאמנייק ןעקנירט טניה-םי .ןעסע ייז סָאװ ןעזָארנ

 ,טיוה רעייז זופ זערַאּפ יד ךרוד רעסַאװ ךיז זיא ןיירַא :עניוז

 גנוגנידאב עניטכיוו א סלַא -- .קורד ןוא רוטַארעּפמעט
 ןערעו טנעכערעג ךיוא ןעק ןעשינעפעשַאב ןופ ןעבעל םעד רַאּפ
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 -רעיוז רעד רעבָא ןעוו ףָאטש-רעיוז טנעצָארּפ 14 ןזיולב טלַאז
 ,טנעצָארּפ 7 זיב ןערָאװעג טרעדנימרַאפ זיא טפול רעד ןופ ףָאטש

 -סקע יד טָאה ןעמ עכלעוו טימ ,תויח יד רַאפ ןעוועג ןיוש סע זיא

 םעד טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,ןעמעטָא וצ רעווש ,טכַאמעג ןעטנעמירעּפ

 -ייז ,טנעצָארּפ 8 ףיוא טרעדנימרַאפ טפול רעד ןיא ףָאטש-רעיוז
 טינ טלַאהטנַא סָאװ ,טפול ןיא .ןערָאװעג טקיטשרעד תויח יד ןעג

 .ןעריטסיזקע טינ ןעשינעפעשַאב עגידעבעל ןענעק ,ףָאטש-רעיױוז ןייק
 .טקיטשרעד ןערעוו ייז

 "יונ יד ןעמוקַאב ,רעסַאװ ןיא ןעבעל עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב
 ,טפול רעד ןופ ץנעטסיזקע רעייז רַאפ ןעפָאטש-רעיוז סָאמ עגיט
 ךיז ןיא טלאהטנע רעסאוו סעדעי .טלאהטנע רעסאוו סאד סאוו

 שיפ יד ןוא ,טפול טימ טשימעגכרוד זיא רעסַאװ סָאד .טפול

 ,טלַאהטנַא רעסַאװ סָאד סָאװ ,טפול עזעיד ןעמעמָא רעסַאװ ןיא
 רעייז רַאפ ףָאטש-רעיוז סָאמ עניטיונ יד םהיא ןופ ןעגנירק ןוא
 שיפ ןענעק ,טפול ןייק טינ טלַאהטנַא סָאװ ,רעסאוו ןיא .ןעבעל

 ַא ואוו זַא ,זיא דנורג רעד .טקיטשרעד ןערעװ ייז ,ןעבעל טינ

 השבי רעד ףיוא ,ןעניפעג טינ ךיז לָאז שינעפעשַאב ענידעבעל
 -סיזקע רהיא רַאפ ףָאטש-רעיוז ןעבָאה יז זומ ,רעטַאװ ןיא רעדָא

 .ןערעוו טקיטשרעד יז זומ טינ זַא ,ץנעט

 ןעבָאה ןעזומ ןעשינעפעשַאב עגירעבעל עלַא -- .ויּפש
 .ץנעטסיזקע רעייז ןעטלַאהוצפיוא ןזײּפש עש ינ ַאנר ָא

 .תויח ןופ ןעבעל םעד רַאפ גנוגנידַאב-טּפיוה עטייווצ ַא זיא סָאד

 ןעבָאה ןעזומ ןעשינעפעשַאב עגידעבעל סָאװ ,זייּפש עשינַאנרָא יד

 ,ןעמרָאפ ענעדישראפ ןופ ןהעטשַאב ןעק ,ץנעטסיזקע רעייז ראפ

 רעדָא שיילפ עגידעבעל ןופ ,ענעקורט רעדָא ןעצנַאלּפ עשירפ ןופ
 -רֶא ןופ ןהעטשַאב ףרַאד זייּפש סָאד זַא ,זיא רקיע רעד .עטיוט
 עסיורג יד ןופ רענייא ךילטנענייא זיא סָאד .ןעפָאטש עשינַאנ

 טימ ,ןעצנַאלפ יד .תויח ןוא ןעצנַאלפ ןעשיווצ ןעדיישרעטנוא |
 -ָאטש עשינַאנרָאנַא ןופ זייּפש רעייז ןעמהענ ,ןעמהַאנסיוא עניילק

 ,דרע רעד ןופ ןוא טפול רעד ןופ ןעלַארענימ ןוא ןעזַאנ יד ןופ ,ןעפ
 עשינַאנרָא ןייּפש רעייז רַאפ ןעבָאה ןעזומ תויח יד דנערהעוו
 .ןעפָאטש

 -עשַאב ענידעבעל ערעי סָאװ ,זייּפש ןופ טרָאפ ןוא סָאמ יד
 סָאד .ןעדישרַאפ זיא ,ץנעטסיזקע .רהיא רַאפ ןעבָאה זומ שינעפ
 ,יובעג רהיא ןופ ,שינעפעשַאב רעד ןופ סיורג רעד ןופ ּפָא טגנעה



 .לעטיּפַאק רעטייווצ
 ןעזייפש ,טפול -- .תויח ןופ ןעבעל םעד ןופ ןעגנוגנידַאב-טּפיוה יד

 ןעלעצ -- .קווד ןוא רוטַארעּפמעט ןופ ןעגנוגנידַאב יד --- .רעסַאװ ןוא
 .עמוַאלּפָאטָארּפ ןוא

 .ןעבָאה זומ שינעפעשַאב עגידעבעל עדעי סָאװ

 ןַארַאפ ןענייז סע -- .ןעבעל ןופ ןעגנוגנידַאב-טּפיוה
 שינעפעשַאב עגידעבעל עדעי סָאװ ,ןעגנוגנידַאביטּפיוה עסיוועג
 שיפ זַא ,לשמל ,ןעסייוו רימ .ץנעשסיזקע רהיא רַאפ גיטיונ טָאה

 טינ ןענעק ןעלגיופ זַא ןוא רעסַאװ ןהֶא גנַאל ןעבעל טינ ןענעק
 -ַאב עלעיצעּפס ַא זיולב זיא סָאד רָאנ .רעסַאװ ןיא גנַאל ןעבעק

 ןופ רוטַאנ רעד ןופ ןוא יובעג םעד ןופ ּפֶא טננעה עכלעוו ,גנוגניד
 רעייז רַאפ גנוגנידַאב-טּפיוה ַא .ןעשינעפעשַאב םינימ ייווצ עזעיד

 ןיא שיפ יד .טפול רעבָא זיא ןעבעל ןיא ץנעטסיזקע סנערייב

 ןיא לעניופ יד יוװ ױזַא ,טפול ןעבָאה ןעבעל רעייז רַאפ ןעזומ ךייט

 סָאד .טפול ןעבָאה ןעזומ ןעשינעפעשַאב ענידעבעל עלַא .דלַאװ

 .גנוגנידַאב-טּפיוה ַא זיא
 ענירעבעל סָאװ ,טפול רעד ןיא טנעמעלע רעטסגיטכיוו רעד

 -רעיוז זיא ,ץנעטסיזקע רעייז רַאפ ןעבָאה זעזומ ןעשינעפעשַאב
 טהעטשאב ,םורַא זנוא טלעגניר סָאװ ,טפול יד .(!עגיסקָא) ףָאטש
 ןיוש ,(ןעגָארטינ) ףָאטש-קיטש ןעלייט ?עטרעדנוה 2 טימ 79 ןופ
 טפול יד סָאװ ,ןָאנרַא טנעצָארּפ םעניילק םעד טנעכערעגניירַא

 טימ 20 ןוא ערעיוז-ןעלהיוק ןעלייט לעטרעדנוה 8 ןופ ,טלַאהטנע

 -סיוא ןעלהָאצ עדנור ןיא .ףָאטש-רעיוז ןעלייט לעטרעדנוה 9
 ,םורַא זנוא טלעגניר סָאװ ,טפול יד זַא ,ןעגָאז ןעמ ןעק ,טקירדעג

 ,ףָאטש-רעיוז ןעלייט 21 ןוא ףָאטש-קיטש ןעלייט 7ט ןופ טהעטשַאב

 יד ןעכַאמ סָאװ ,סע ןענייז ףָאטש-רעיוז טנעצָארּפ 21 עזעיד ןוא

 .ןעבעל ןופ טנעמעלע-טּפיוה ןעטשרע םעד רַאפ טפול

 טימ ןעבעל רעבָא ןענעק ןעשינעפעשַאב עגידעבעל עלעיפ
 -סקע .ףָאטש-רעיױז טנעצָארּפ ןערענעלק ַא טלַאהטנַא סָאװ ,טפול

 ערעדנַא זַא ,ןעזיווַאב ןעבָאה תויח ענעדעישרַאפ םימ ןעטנעמירעּפ
 -טנַא סָאװ ,טפול ןיא ןעטייקנירעיוש ןהֶא ןעבעל ןענעק ייז ןופ

| 
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 ןופ ןעהעטשַאב ,ןעצנַאלפ ןוא םיאורב עגידעבעל טסייה סָאד
 רעּפרעק עשינַאנרָא ןופ ףָאטש רעד רעדָא בעוועג סָאד .,ןעלעצ

 עכנַאמ רעבָא .ךעלרעמעק עקניצניילק ןופ טלעטשעגפיונוצ זיא
 -צ ןענייז ייז ,ךעלעכלייט עניילק ןופ ךיוא ןעהעטשַאב רענייטש
 -רַאפ ןענעק עכלעוו ,ךעלעכלַאטסירק עקניצניילק ןופ טלעטשעגפיונ

 "רֶא יד עכלעוו ןופ ךעלרעמעק עקניצניילק יד טימ ןערעוו ןעכילג
 .טלעטשעגפיונוצ ןענייז ןעפָאטש עשינַאנ

 טכייל ױזַא טינ רָאנ ףיוא ןעביוא סע זיא ןהעז ןעק ןעמ יו
 ןליפַא ןעדיישרעטנוא וצ ןמס ןעיונעג ןעגידנעטשלאפ ַא ןעניפעג וצ
 ןעשיווצ זיולב טינ ,עשינַאגרָאנַא ןוא רעּפרעק עשינַאגרָא ןעשיווצ
 וצ ןיא ןהעגוצניײרַא טינ רָאנ .ןעצנַאלפ ןוא םיאורב ענידעבעל
 ןערייש רעּפרעק עשינַאגרָא זַא ,ןעגָאז ןעמ ןעק ,תוריקח עטייוו
 -נענייא עדנענלָאפ יד ךרוד רעּפרעק עשינַאנרָאנַא ןופ רעטנוא ךיז

 ןעלדנַאװרַאפ וצ טייקניהעפ יד ,סנעטשרע :םינמס עכילמיט

 -ַאנרֶא ןערעדנע וצ רעדָא עשינַאגרָא ןיא ןעפָאטש עשינַאגרָאנַא
 ,לשמל ,עצנַאלפ ַא) ערעדנַא ןַא ןיא םרָאפ ןייא ןופ ףָאטש עשינ

 עשינַאנרָאנַא יד ףיוא טמהענ ,רעּפרעק רעשינַאגרָא ןַא זיא סָאװ
 -קיטש ,ףָאטש-ןעלהיוק יו ,דרע רעד ןופ ןוא טפול רעד ןופ ןעפָאטש

 -רֶא ןיא ייז טלעדנַאװרַאפ ןוא .וו .זַא .א ךלַאק ,ןעזייא ,ףָאטש

 -נַאורַאפ שינעפעשַאב ענידעבעל ַא .בעװעגןעצנַאלּפ עשינַאג
 ןוא רענייב ,טולב ,שיילפ ןיא ןעצנַאלפ רעּפרעק רהיא ןיא טלעד
 ןעשינַאגרָא ןופ םרָאפ ןייא טלעדנַאװרַאפ יז טסייה סָאד ,טעפ
 ןופ טייקניהעפ יד ,סנעטייוצ ;(םרָאפ רעדנַא ןַא ןיא ףָאטש

 "כורפ וצ ךיז טייקניהעפ יד ,סנעטירד ; ןעלהיפ רעדא ןעדניּפּפמע
 ןיא סנעזעוו .עיינ טלעו רעד ףיוא ןעגנײרבֹוצסױרַא ןוא ןערעּפ
 טייקגיהעפ יד ,סנעטרעיפ ;םרָאפ ןוא טלַאטשעג רענעגייא רעד
 ,ןפוא .ַאזַא ףיוא ןעגנוגנידַאב עכילרעסיוא יד וצ !עסַאּפוצוצ ךיז
 ,םזינַאנרָא ןופ ץנעטסיזקע רעד רַאפ ךילצונ ןייז לָאז סע סָאד

 -- רעּפרעק עשינַאנרָא ןענעק ,טייקגיהעפ-סגנוסַאּפוצ רעד ךרוד
 .ץנעטסיזקע רעייז ןעצעזטרָאפ --- םיאורב עגידעבעל ןוא ןעצנַאלפ
 טרעדנעעג ךיז ןעבָאה ןעגנוגנידַאב עכילרעסיוא יד וליפַא ןעוו

 ןעננוגנידַאב עכילרעסיוא יד טימ ןיילַא ךיז ןערעדנע ייז ?ייוו

 ֿפינ רעבָא ןעציזַאב רעּפרעק עשינַאגרָא .ייז וצ וצ ךיז ןעסַאּפ ןוא
 ןערעוו ייז זיב םראפ רעייז ייב ךיז ןעטלַאה ייז ,טייקגיהעפ עזעיד

 .ןעגנוגנידאב עכילרעסיוא עטרעדנעעג ,עיינ יד ןופ טעטכינראפ



 5 עטיוט יד ןוא רוטַאנ ענידעבעל יד

 -ייצַאב ןעמ . עשינַאגרָאנַא ןופ רעּפרעק עשינַאגהִא ּפִא ןערייש

 -ַאב עכלעוו ,עכלעזַא סלַא רעּפרעק עשינַאגרָא ךילנהעוועג טנעכ

 סָאװ ,ןעלייט רערָא ןענַאגרָא ,רעדעִילג ענעדיישראפ ןופ ןעהעטש

 ,טייקגיטעט רעדָא ןָאיצקנופ ענעדעישרַאפ ַא טָאה ייז ןופ רעדעי

 יד ןופ ענייא גיגנעהּפָא ןענייז ןוא ןעמַאזוצ ןעטייברא עֶלַא רעבָא

 רעדעילנ ןייק טינ ןעבָאה רעּפרעק עשינַאגרָאנַא דנערהעוו ,ערעדנַא

 .ןעלייט רעדָא ןענַאגרָא ענעדעישרַאפ ןופ טינ ןעהעטשַאב ןוא

 ןענייז ןעצנַאלפ ןוא םיאורב עגידעבעל זַא ,רעבירעד ןעגנָאז רימ

 ןעזַאנ ןוא ןעלַאטעמ ,ןעלַארענימ דנערהעוו ,רעּפרעק עשינַאנרָא

 -רעטנוא רעזעיד זיא ןימעגלַא ןיא .רעּפרעק עשינַאגרָאנַא ןענייז

 ַא םהיא ףיוא ןענערפ ךָאד ןעק ןעמ רעבָא ,רעניטכיר ַא רייש

 ןעשיווצ דיישרעטנוא רעד זַא ,טגָאזעג ןעבָאה ריפ .תוישק ךס
 סָאװ ,םעד ןיא טהעטשַאב עשינַאנרָאנַא ןוא רעּפרעק עשינַאגרָא

 רעדָא ןעלייט ,ןענַאנרֶא ענעריישראפ ןופ ןעהעטשַאב עטשרע יד

 ןוא ןענַאנגרֶא ןייק טינ ןעבָאה עטצעל יד דנערהעוו ,רעדעילג

 -ערפ רענייא רעבָא ןעק .ןעלייט ענעדישרַאפ ןופ טינ ןעהעטשַאב

 -ףּפמַאד ַא ,לשמל ,זיא האירב ןימ ַא רַאפ סָאװ :הישק ַא ןעג

 "רַאפ ןופ ךיוא טהעטשַאב ןישַאמ-ףּפמַאד ַא ךיז טכַאד ? ןישַאמ

 -רַאפ יַא טָאה ייז ןופ רעדעי סאוו ,רעדעילנ ןוא ןעלייט ענעדיש

 -ּפִא ןענייז ןוא ןעמאזוצ ןעטײברַא עלא רעבא ןָאיצקנופ ענעדיש

 ,ןעגָאז ןעדר רעבירעד רימ ןעלעוו ,ערעדנַא יד ןופ ענייא גיגנעח

 דרעפ א יו ,שינעפעשַאב עשינאגרָא ןא זיא ןישַאמ-ףּפמאד א זא

 זַא ןערעפטנע רשפא ריס ןעלעװו  ,נ ?סקָא ןַא רעדָא

 טרעה ,רהיא טצייה ןעמ ןעוו ,זיולב טייברא ןישַאמ-ףּפמַאד ַא

 ןעק ,ןעטײברַא וצ ףיוא יז טרעה ,ןעצייה וצ ףיוא רהיא רעבָא ןעמ

 דרעפ ַא ?דרעפ ַא טימ זיא סָאװ ןוא : ןענערפ ןַאד רעבָא ןעמ

 םהיא טיג ןעמ גנאל יװ ןעטייברא גננאל יוזא זיולב ךיוא ןעק

 זיא דרעפ ַא רַאפ ייה ןוא רעבָאה זַא ,ןענָאז ןעק ;ןעמ .ןעסע

 ףיוא ןוא .ןישַאמ רעד רַאפ גנוצייה יוװ ,עבלעזסָאד טקנוּפ

 .גנוצייה --- זייּפש ךיוא עקַאט ןעמ טפור ןושל ןעכילטפַאשנעסיװ א

 סָאמ רעד טיול טנעכערעגסיוא רַאנָאז טרעוװ זייּפש ןימ רעדעי

 טרעו סע יו טקנוּפ ,רעּפרעק םעד טיגנ רע סָאװ .טײקמערַאװ

 ןעלהיוק ןימ רעדעי סָאװ ,טייקמערַאװ סָאמ יד טנעכערעגסיוא

 -ייצַאב וצ ןמס ַא ךָאנ ָאד רעבָא זיא .ןישַאמ-ףּפמַאד רעד טינ

 ,רעּפרעק עשינַאגרָא זַא ,ןענָאז רימ .,רעּפרעק עשינַאנרָא ןענעכ
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 .ןֶא ייז טרהיר ןעמ ןעוו ,רעטעלב ערעייז ןעכַאמרַאפ עכלעוו ,ןעצ

 .טייקגיהעפ-סגנוגעווַאב ןופ קורדסיוא ןַא זיא סָאד

 -עבעל ןעשיווצ דיישרעטנוא רעד זַא ,ןענָאז ןעלעוו רימ ביוא
 סָאװ ,םעד ןיא טהעטשַאב ןעצנַאלפ ןעשיווצ ןוא םיאורב עניד
 יו ,זייּפש עשינַאנרָא ןופ ךיז ןערהענרע םיאורב ענידעבעל יד
 ןערהענרע ןעצנַאלפ דנערהעוו ,האובת ,שיילפ ,ןעסנירג ,טכורפ
 -ןעלהיוק טימ יװ ,זייּפש (עשינַאגרָא טינ) עשינַאגרָאָנַא טימ ךיז

 -ענימ יד טימ ןוא טפול רעד ןופ סױרַא ןעהיצ ייז סָאװ ,ףָאטש
 ךיוא רימ ןעלעוו ,דרע רעד ןופ סױרַא ןעהיצ ייז סָאװ ,ןעלַאר

 . ,ןעצנַאלפ עכנַאמ ןארַאפ ןענייז סע .,ןעמהַאנסיוא ןעניפעג דלַאב
 -על יו ױזַא טקנוּפ ,זייּפש עשינַאגרָא טימ ךיז ןערהענרע עכלעוו
 ךיורטש-ןענַאק רעד ,עצנַאלפ יוט-ןענוז יד טא .םיאירב עגידעב
 סָאװ ,ןעצנַאלפ עכלעזא ןענייז ,רעננאפ-ןעגילפ-סונעוו רעד ןוא

 -ניא רעדנַא ןַא רעדָא גילפ ַא ןעו .ןעטקעזניא ןופ ךיז ןערהענרע
 -רעד יד ןופ רעטעלב יד ףיוא ףיֹורַא טלַאפ רעדָא טהילפ טקעז

 -ניא םעד ןעגנַאפ ןוא ןעמאזוצ ךיז ייז ןעהיצ ,ןעצנַאלפ עטנָאמ
 ןערהעצראפ ייז ןוא ,ץענ רעייז ןיא ןעלאפעגניירא זיא סָאװ ,טקעז

 טימ ךיז ןערהענרע ןעצנַאלפ עזעיד זַא ,ָאזלַא ,טסייה סע .םהיא
 .תויח יו ױזַא טקנוּפ ןעזייּפש עשינַאנרָא

 -ַאב ףיוא ןעזייוואוצנא רעווש סע זיא ,ןהעז וצ זיא סע יו
 ןעניפענ ןעק ןעמ עכלעוו ,ןעטפַאשנענייא רעדָא םינמס עטמיטש

 -מוא רעדָא ןעצנַאלּפ ייב טינ ןוא םיאורב עגידעבעל ייב זיולב
 ץנַאנ טפֶָא רעבירעד ןזיא רעשרָאפ-רוטאנ םעד ראפ .טרהעקעג
 ןוא טלעוו-רעיט רעד ןעשיווצ עיניל עפרַאש ַא זעהיצ וצ רעווש

 רָאנ ,רעווש זיולב טינ זיא סע ןוא .טלעוװ-ןעצנַאלפ רעד ןעשיווצ

 טנידנע סע ואוו ,ןענָאז טיײיהטמיטשַאב טימ טינ עקאט ךיוא ןעק רע
 .טלעוו-רעיט יד ןָא ךיז טננַאפ סע ואוו ןוא טלעוװ-ןעצנַאלפ יד ךיז

 -רעיט רעד ןוא טלעוװ-ךעצנַאלפ רעד ןעשיווצ ץענערג םעד ּףיוא
 יונעג טינ סייוו ןעמ עכלעוו ,םיאורב עכלעזַא ןַארַאפ ןענייז טלעוו

 ייז ףרַאד ןעמ ביוא ,טינ סייו ןעמ .ןענעכעררַאפ וצ ייז יוװ
 .תויח ןעשיווצ רעדָא ןעצנַאלפ ןעשיווצ ןענעכער

 יו ױזַא ןוא -- .עשינַאגרָאנַא ןוא רעּפרעק עשינַאנרַא
 ןעדײשוצּפָא םינמס עטמיטשַאב טסעפ ןעניפעג וצ רעווש זיא סע
 -וצנֶא רעווש ךיוא סע זיא ױזַא ,ןעצנַאלפ ןופ םיאורב ענידעבעל

 עכלעוו ,ןעטפַאשנענייא רעדָא םינמס עטמיטשאב טסעפ ןעבעג



 ) עטיוט יד ןוא רוטַאנ עגידעבעל יד

 רעד וצ ןוא ערעדנַא יד וצ ענייא תויח יד ןופ ןעגנוהיצַאב יד טיש

 .ךיז ןעניפעג ייז עכלעוו ןיא ,גנובעגמוא

 -עפעשַאב עגידעבעל ןעדיײשוצּפָא -- .תויח ןוא ןעצנַאלפ
 ןעמ .ךיז טכוד סע יװ ,טכייל ױזַא טינ זיא ןעצנַאלפ ןופ ןעסינ

 ַא ןוא לעניופ ַא ןעשיווצ דיישרעטנוא םעד ןעניפענ טכייל ןעק
 זיא סע רעבָא ,טיורק לעּפעק ַא ןוא געיצ ַא ןעשיווצ ןוא םיוב

 עטסכַאפנייא יד ןעשיווצ דיישרעטנוא ןא ןעניפעג וצ רעווש רהעז
 רעד ןיא ךיז ןעניפענ עכלעוו ,ןעסינעפעשַאב ענידעבעל עגירעריג
 .ןעצנַאלפ עכנַאמ ןעשיווצ ןוא ,רוטַאנ

 ,רעטייוצ רעד ןופ ךַאז ןייא ןעדײשּפָא ןעליו ריס ןעוו
 ,ןעכַאז ענעריישרַאפ ייווצ סלַא ,ערעדנַא יד ןופ ענייא ייז ןעלײטּפָא
 סָאװ ,ןעטפַאשנענייא רעדָא םינמס עסיוועג ןעבעגנָא רימ ןעזומ
 -ּפִא ,ָאזלַא ,ןעליוו רימ ןעוו .טינ ערעדנַא יד ןוא טָאה ךָאז ןייא

 ןעבעגנָא ןעמ זומ ,ןעצנַאלּפ ןופ ןעסינעפעשַאב עגידענעל ןעדייש

 ןעק ןעמ עכלעוו ,ןעטפַאשנעגייא רעדָא םינמס ?הָאצ עסיוועג ַא
 רעבָא ,רימָאל .ןעצנַאלפ ייב טינ רעבָא ,תויח ייב זיולב ןעניפעג

 ,ןָאט וצ טכייל ױזַא זיא סָאד ביוא ןהעז

 -נעגייא רעדָא ןמס-טּפיוה רעד זַא ,ןענָאז ןעלעוו רימ ביוא |

 ץנַאלפ ַא ןופ סינעפעשַאב ענידעבעל ַא ּפִא טלייט סָאװ ,טפַאש

 םעד ןופ ןעמהַאנסיוא ןעניפענ ךיילנ רימ ןעלעוו ,גנוגעוַאב זיא

 עגידעבעל סָאד ,רימ ןעסייוו ןײמעגלַא ןיא זַא ,תמא זיא סע .ללכ
 טינ ךיז ןענעק ןעצנַאלּפ דנערהעוו ,ךיז ןענעװַאב ןעסינעפעשַאב

 רעד טימ טנַאקַאב רעטנהענ ןערעוו רימ ןעוו רעבָא ,ןעגעוװַאב

 -על עכנַאמ ןַארַאפ ןענייז סע זַא ,רימ ןערהַאּפרע ,טלעוװ-רוטַאנ

 -עפ-סגנוגעוַאב ןייק טינ ןעבָאה עכלעוו ,ןעסינעפעשַאב ענידעב

 -עפ עגיזָאד יד ָאי ןעציזַאב ןעצנַאלפ עכנַאמ רנערהעוו ,טייקגיה

 םעד וצ ןערעהעג עכלעוו ,ןעמָאװש יד ,ל?שמל ,טֶא .טייקגיה

 רעטעּפש טעװ סע יו ,ןעסינעפעשַאב עגידעבעל ןופ ךיירגינעק

 ןוא (לקַאנרַאב) לעשומ-לעטנע יד ,ןעּפילַאּפ יד ,ןערעוו טרעלקרע

 .טייקגיהעפ-סגנוגעווַאב ןייק טינ ןעבָאה ןעטיזַארַאּפ ענעדיישרַאפ

 ,ןעצנַאלפ-רעסַאװ עכנַאמ יװ ,ןעצנַאלפ ןַארַאפ רעבָא ןענייז סע

 ךיוא ןעק ןעמ .טייקגיהעפ-סגנוגעווַאב עסיוועג ַא ןעבָאה עכלעוו

 ַא ןעבָאה ןעצנַאלפ עדנעכירק רעדָא עדנערעטעלק יד זַא ,ןעגָאז

 -נַאלפ ןַארַאפ רַאנָאז ןענייז סע .טייקגיהעפ-סגנונעוַאב עסיוועג



 6 .(ןויּבצ) ןאמפָאה .ב .רד : 2

 -מוא רעד ןיא טכיורבעג ױזַא ןערעוו ייז ?ייוו רָאנ ,גיטכיר טינ
 עכילטפַאשנעסיוװ ןיא טנייה ךָאנ טכיורבעג ןעמ .ךַארּפש-סגנַאג
 םנה ,"גנאגרעטנואדןוז , ןוא "גנַאנפיוא-ןוז  עקירדסיוא יד רעכיב
 טהעג ןוא ףיוא טינ טהעג ןוז יד .עשלַאפ ןענייז עקירדסיוא יד
 -רַאפ רָאנ ,דרע יד םורַא ךיז טהערד ןוז יד טינ ?לייוו ,רעטנוא טינ

 ןעמ טגָאז ךַארּפש-סגנַאגמוא רעד ןיא יו ױזַא רעבָא .טרהעק
 ןעמ טכיורבעג ,"רעטנוא טהעג ןוז, יד ןוא "ףיוא טהעג ןוז , יד
 דנורג ןעבלעזמעד ףיוא .רעכיב ןיא ךיוא עקירדסיוא עגיבלעזיד

 ,"ןעשינעפעשַאב עגידעבעל , קורדסיוא םעד ךיוא ָאד רימ ןעכיורבעג
 ?ייוו ,ןעצנַאלפ ןופ דיישרעטנוא םוצ "םיאורב ענידעבעל ,, רעדָא

 ךילטּפַאשנעסיװ םגה ,ךַארּפש-סגנַאגמוא רעד ןיא ןעמ טדער ױזַא
 .שלַאפ סָאד זיא

 רעסיוא ,ןײרַא ָאד רימ ןעמהענ ןעלַארענימ עּפורג רעד ןיא

 יד --- ןעלַאטעמ ךיוא ,ןעדרע ענעדיישרַאפ ןוא ןעצלַאז ,רענייטש

 טלעוװירוטַאנ רעד ןופ עּפורנ עניזָאד יד .רוטַאנ עטיוט עצנַאג
 -ָאלַארענימ ,עינָאלָאענ ןעטפַאשנעסיװ יד ןופ טלעדנַאהַאב טרעוו

 : .קיזיפ ;וא עימעכ ,עינ
 רעד ןופ ןעּפורנ ייווצ ערעדנַא יד -- תויח ןוא ןעצנַאלּפ

 :עיגָאלָאיב טפַאשנעסיוװ רעד ןופ טלעדנַאהַאב ןערעוו ,טלעוװ-רוטַאנ
 /  .טלעװירוטַאנ רעגידעבעל רעד ןופ ערהעל יד

 ןיא טלייטעגנייא רעבָא טרעוו טפַאשנעסיוו עשיגָאלָאיב יד

 -ענְנָא טרעוו עכלעוו ,ןעצנַאלפ ןעגעוו ערהעל יד :ןעלייט ייווצ
 -נָא טרעוו עכלעוו ,תויח ןענעוו ערהעל יד ןוא ,קינַאטָאב ןעפור
 .עיגָאלָאַאז ןעפורעג

 טָאה ,עינָאלָאָאז ןעמָאנ םעד טגָארט עכלעוו ,טפַאשנעסיװ יד
 ,גנולקיװטנַא רעד טימ ,יובעג םעד טימ ,םרָאפ רעד טימ ןָאט וצ

 -ַאב ענירעבעל יד ןופ ןעטייהנהעוועג ןוא רעטקטרַאכ םעד טימ
 -ררע םעד רעביא גנולייטרַאפ רעייז טימ ךיוא יו ,ןעסינעפעש

 .ערעדנַא יד וצ ענייא ןעגנוהיצַאב ערעייז טימ ןוא ,לעגוק

 טפַאשנעסיוו עשיגָאלָאָאז יד טרעוו טייקכילמעוקַאב בעילוצ

 ץכלעוו ,עיגָאלָאפרָאמ :ןעלײט-טּפיױה יירד ןיא טלייטעגנייא
 תויח יד ןופ יובעג םעד טימ ןוא םרָאפ רעד טימ ךיז טמהענראפ
 ,עיגָאלַאכיסּפ ;םוינַאגרָא רעייז ןופ עימָאטַאנַא רעד טימ רעדָא
 -ַאכ םעד טימ ןוא טייקניטעט רעד טימ ךיז טמהענרַאפ עכלעוי
 ךיז טמהענרַאפ עכלעוו ,עיגָאלָאקע ןוא ; תויח יד ןופ רעטקַאר



 .לעטיּפַאק רעטשרע

 ןעשיווצ דיישרעטנוא רעד --- .טלעװ-רוטַאנ רעד ןופ גנולייטנייא יד
 יד -- .עשינַאגרָאנַא ןוא רעּפרעק עשינַאגרָא -- .תויח ןוא ןעצנַאלּפ

 .רעּפרעק עשינַאגרָא ןופ םינמס טּפיוה

 .עטיוט יד ןוא רוטַאנ ענידעבעל יד

 יענלַא ןיא ןָאק טלעװ:רוטַאנ יד -- ?עיגָאלָאַָאז זיא סָאװ
 ,ןעלַארעניפ :ןעּפורג:טּפיױה יירד ןיא ןערעוו טלייטעגנייא ןיימ
 -יפָאזָאליפ רעשיאערבעה רערעטלע רעד ןיא .תויח ןוא ןעצנאלפ

 ןעמענ יד טימ טנעכייצַאב ןעּפורנ יירד יד ןערעוו רוטַארעטיל רעש

 ,רוטַאנ עמוטש עעטיוט יד :טניימ סָאד ,"יח , ,"חמוצ , ,"םמוד,

 .ןעסינעפעשַאב עגידעבעל יד ןוא ןעצנַאלפ רעדָא ןעסקיוועג יד

 -ער יד ,"רבדמ, ןערעוו טנעכערעג טגעלפ עּפורג עטרעפ א
 -נעסיוו רענרעדָאמ רעד ןיא .שנעמ רעד ,שינעפעשַאב עדנעד
 טלייטעגסיוא טינ שינעפעשַאב עדנעדער יד רעבָא טרעוװ טּפַאש
 .תויח עּפורג רעד ןיא טנעכערעגניירַא טרעוו יז רָאנ ,רעדנוזַאב
 שינעפעשַאב עדנעדער יד זיא טפַאשנעסיוו רענרעדָאמ רעד ןיא
 -ָאז םעד טגָארט עכלעוו ,תויח:גיוז יד ןופ ענייא סיפ ייווצ ףיוא
 רעדנַא זיא סע ןעכלעוו ןהֶא ,"סנעיּפַאס ָאמָאה , ןעמָאנ ןעשיגָאלָא

 | .סוחי

 עגירעבעל , רעדָא "ןעשינעפעשַאב עגידעבעל , קורדפיוא םעד
 -ןַאלפ ןופ תויח ןעלײטוצּפָא ָאד ןעכיורבעג רימ עכלעוו ,"םיאורב

 -קריוו רעד ןיא .רעניטכיר ןייק טינ ךילטּפַאשנעסיוװ זיא ,ןעצ

 -עבעל רעד ןיא טנעכערעגניירא ןעצנַאלפ ךיוא ןערעוו טייקכיל
 ,רוטַאנ רענידעבעל רעד ןענעװו טדער ןעמ ןעוו .רוטַאנ רעניד
 טגָאז יװ רָאנ .ןעצנַאלפ ךיוא רָאנ ,תויח זיולב טינ ןעמ טניימ
 רעד ןיא טדער הרות יד ,םדא ינב ןושלכ הרות הרבד :ארמג יד
 טימ ךיז טצונַאב יז ,טסייח סע ,ךַארּפש-ןעשנעמ רעכילנעוועג

 -סגנַאגמוא רעד ןיא ןעמונעגנָא ןענייז עכלעוו ,עקירדסיוא עכלעזַא
 ןעק ןעמ .ניטכיר טינ ייז ןענייז ךילטפַאשנעסיוו םגה ,ךַארּפש

 -ַאב יז .טּפַאשנעסיוו רענרעדָאמ רעד ןעגעוו ןעגָאז עבלעזסָאד

 ךילטפאשנעסיוו ןענייז עכלעוו ,עקירדסיוא טימ טּפֶא ךיז טצונ
1 





 .ןעיביפמַא יד
 ענייז ןוא שָארפ רעד -- .ןעיביפמא ןופ גנולקיווטנע יד

 .סערדנַאמַאלַאס יד -- .סעבַאשז יד -- .ןעזָאפרָאמעטעמ

 .ןעיביפמא ןופ גנורעּפכורפ יד ---

 980--979 טייז -- -- == = יז יז יד == לעטיּפַאק רעטנהעצעביז

 .ןעליטּפער
 -ַאכ -- .ןעשעדקע -- .ןעליטּפער ןופ םינמס ענײמעגלַא
 -ָאקאוק -- .סעכאּפערעשט -- .ןעגנַאלש --- .ןענָאעלעמ

 .ןערָאטאגילא ןוא .ןעליד

 208--981 טייז -- -- -- == ז= -= -= -- לעטיּפַאק רעטנהעצכא

 .(סעװַא) ןעלגיופ
 יד ןופ ןעבעל סָאד -- .ןעלגיופ יד ןופ םזינאגרָא רעד
 -אלק ןיא ןעלגיופ יד ןופ גנולייטנייא יד -- .ןעלגיופ

 -גיופ עשזדָארב רעדָא פמוז -- .ןעלגיופ-םיווש -- .ןעפ

 -רעטעלק יד -- .ןעלגיופ ץארק רעדָא ראש יד -- .ןעל

 .ןעלגיופיביור יד -- .ןעלגיופ

 861--999 טייז -- --- הוי היי יז זיי היה = לעטיּפאק רעטנהעצניינ

 .(ןעילַאמַאמ) תויח:גיוז
 יד -- .תויח'גיוז ןופ םינמס עשיטסירעטקארַאכ יד
 עזָאלנהייצ יד -- .תויחילעטייב יד -- .תויח לעבַָאנש

 -ורג -- .היקיםי ןוא שיפילאוו -- .(ןעטַאטנעדע) תייח

 -ףיוה -- .זיימ"רעדעלפ -- .רעסע-ןעטקעזנוא --- .סענוז

 -- .ןעפא-בלאה -- .תויחיביור -- .ןעטנאפלעה --- .תויח
 .ןעּפא

 491--869 טייז -- -- -- == == == -- -- ?עטיּפַאק רעטסגיצנַאװצ

 .ץנעטסיזקע ראפ ףּפמַאק רעד
 ןוא גנורעמראפ -- .ןעבעל ןופ גנוטכינראפ ןוא ןעבעל

 -נעהּפא יד --- .ןעבעל ן'ראפ המחלמ וד --- .גנוטָארסיוא

 -ריטַאנ יד -- .ערעדנא יד ןופ ענייא םינימ ןופ טייקגיג
 סָאד -- .טייקגיהעפ"סגנוסאּפוצ יד --- .להאוו-טכוצ עכיל

 .ןעבעל עשיטסינומַאק

 809--499 טייז -- -- == =- == לעטיּפאק רעטסגיצנאווצ ןוא ןייא



 .(תויח-סבערק) ןעעצַאטסורק יד
 -- .ןעסבערק"עעפ -- .ןעמרָאפ ןעעצַאטסורק עגירעדונ

 ןעעצַאטסורק ערעכעה -- .ןעלשומילעטנע -- .ןעּכָאלקיצ

 -- .סעקאר םי ןוא ךייט -- .ןעלענראג --  .ןעמרָאפ

 .ןעדָאּפיפמא ןוא ןעדָאּפָאזיא

 "יי יו לי רואה ןנאפא ,עאוו טעוויע עי .לעטיּפַאק רעטפלעווצ

 .ןעבלימ ןוא ןענָאיּפראקס ,ןעניּפש
 וצ טייקכילנהע רעייז -- .תויח ןעניּפש רעדָא ןעדינכַארַא

 רעד -- .ןעניּפש --- .ןענָאיּפרָאקס --- .ערעיהט-סבערק יד

 -- .ןעבלימ יד -- .ןעניּפש-לעקעד וד --- .ןיּפש-ןעטרָאג

 .בארק-גינעק רעד

 טאש טא שש שא ןא לעטיּפאק רעטנהעציירד

 .ןעטקעוניא
 סעקושז -- .ןעסיירפ -- .קיטסירעטקארַאכ עניימעגלא

 -ןעכארד -- .ןעקירעשייה ןוא ןעלירג -- .סעלעבָאב רעדָא
 -לעזעג סָאד --- .סעקשארומ -- .ןעטָאט-רעסאוו --- .ןעגולפ

 סָאד -- .ןענעיב -- .סעקשארומ יד ןופ ןעבעל עכילטפאש

 -ןעצנַאװ -- .ןענעיב יד ןופ ןעבעל עבילטפאשלעזעג

 -- .סערַאמָאק רעדָא ןעקומ -- .ןעגילפ -- .ןעטקעזנוא
 .ןעטָאט ןוא ןעגנילרעטעטש --- .יילפ

 284--179 טייז -- --- היד זי חי היה יד ז-= לעטיּפַאק רעטנהעצרעיפ

 (תויח-לעבריוו) ןעטַארבעטרעוװ רעדָא ןעטַאדרָאכ
 -סגנולקיווטנע --- .תויח לעבריוו יד ןופ םינמס טּפיוה יד

 -ינעפעשאב עלא ןופ טייהכיילג יד -- .ןעטייהנעדיישראפ

 -ּפָא יד --- .גנולקיווטנע רעייז ןופ גנאפנָא םעד ןיא ןעש

 רעדָא ןעטָאקינוט יד -- .תויחילעבריוו יד ןופ גנומַאטש

 .רעצירּפש-םי

 949--936 טייז -- -- == יח יה ד= יז ז- לעטיּפַאק רעטנהעצפופ

 .שיפ יד
 "מאל יד --.שיפ-טעצנַאל יד -- .שיפ ןופ גנוליוטנייא יד

 וד -- .שופירעצנאּפ יד -- .שיפ-דנילב רעד --- .ןעטערּפ

 ןופ םישוח יד -- .שיפ ןעטרא ענעדיישראפ --- .שיפ-גנעל

 -- .שיפ ןופ גנולקיווטנע ןוא גנורעּפכורפ יד -- .שיפ
 .ןעלטימ-ספּפמַאק ןוא ץוש

 911--943 טייז -- -- == יה יד יד יד = לעטיּפאק רעטנהעצכעז



 .ןערעפירָאּפ רערדַא ןעמָאװש
 ןוא ןערעּפכורפ סָאד --- .ןעמָאװש יד ןופ גנולקיווטנע יד

 סָאד ןוא טעלעקס רעד -- .ןעמָאװש ןופ ךיז ןערהעמראפ

 ןוא ןעמרָאפ ענעדיישראפ יד -- .םָאװש ןופ ?"שיילפ ,

 יד ןופ זייּפש ןוא ןעבעל סָאד -- .ןעמָאװש ןופ סיורג

 .םימי יד ןיא ןעמָאוװש ןופ גנוטיירּפשרַאפ יד --- .ןעמָאוװש

 88--48 טייז -- -- זי היח ייח היז היד = לעטיּפַאק רעטסקעז

 .תויח:ךיולש רעדָא ןעטַארעטנעלעצ
 יד -- .ַארדיה רעד ןופ ןעבעל סָאד ןוא םוינַאגרָא רעד
 יד -- .ןעשינעפעשַאב עבילנהע-ארדיה רעדָא ןעָאזָארדיה

 עסיורג) ןענָאזָאּפיס יד --- .שופ ןיטַאלעשז רעדָא ןעזודעמ

 --"םי רעדָא ןענאמענא םי יד -- .(שיפ ןיטאלעשז

 .ןעלַארָאק יד --- .ןעזיור

 70--54 טייז -- -- זה זה יח זה ז= זד == לעטיּפַאק רעטעביז

 : ,םרעוויר
 רעייז -- .םעטסיסיסגנואיידראפ רעייז --- .םרעוו-ךַאלּפ

 רעייז --- .םרעוו-ךאלפ עשיטיזאראּפ --- ,םעטסיפס-ןעוורענ

 םידעפ רעדָא עדנור --- .םרעווידנַאב --- .גנולקיווטנע

 -- .סעקוואיּפ --- .םרעוו"םי -- .םרעוו"דרע -- .םרעוו

 .ןעלשומ-ןעּפמָאל -- .ןעעריפעג --- .ןערעפיטָאר

 98--11 טייז -- -- == יז זיז היה היד היד יז יח =ח לעטיּפַאק רעטכַא

 .ןעמרעדַאניכע--תויח:םִי טיױה:לעכַאטש יד
 -ןעגנַאלש רעד --- .גנולקיווטנע ןייז -- .שיפיןרעטש רעד

 -םי יד --- .עקרעגוא-םי יד -- .לעגיא-םי רעד -- .ןרעטש

 .שיפ-ןרעטש יד ןופ םעטסופ-סגנוגעװַאב יד -- .עיליל }

 110--99 טייז -- -- =- ח- = == ח- ח- -- -- ?עטיּפאק רעטניינ

 .ןעקסולָאמ יד
 -אּפארעטסַאג ,ןעבנארבילעמאל :ןעקסולָאמ ןעסַאלק יירד

 -סיוא -- .ןעלשומי-סונעוו -- .ןעדָאּפָאלאפעס ןוא ןעד
 -- .ןעלשומאסוליטימ -- .ןעלשומ אדערעט -- .סרעט

 .שיפיטניט --- .ןעקענש

 188--111 טייז = ייד ידו לז דקלי לי יד ,הד+ לעטיּפַאק רעטנהעצ

 ,ןעדָאּפָארהטרא יד
 גנומַאטשּפָא יד --- .ןעדָאּפָארהטרא יד ןופ גנולייטנייא יד
 .ןעדָאּפאירימ יד--.סושאּפירעּפ רעד--.ןעדאּפארהטרא ןופ

 144--129 טייז -- -- == זה יז יד יה זה = לעטיּפַאק רעטפלע



 .טלַאהניא

 .טרָאװרָאפ

 .עטיוט יד ןוא רוטַאנ עגידעבעל יד
 -יישרעטנוא רעד .טלעוו-רוטַאנ רעד ןופ גנולייטנייא יד

 ןוא רעּפרעק עשינַאגרָא -- .תויח ןוא ןעצנאלפ ןעשיווצ

 .רעּפרעק עשינַאגרָא ןופ םינמס טּפיוה וד --- .עשינַאגרָאנוא

 6--1 טייז -- -- = יח יז יד יז יד יד == לעטיּפַאק רֶעטשרע

 .ןעבָאה זומ שינעפעשַאב ענידעבעל עדעי סָאװ
 ,טפול --- .תויח ןופ ןעבעל םעד ןופ ןעגנוגנידאב-טּפיוה יד

 רוטארעּפמעט ןופ ןעגנוגנידאב יד --- .רעסאוו ןוא ןעזויּפמש

 .עמוזאלפָאטָארּפ ןוא ןעלעצ -- .קורד ןוא

 2127 טיוז יד היד יד היי ר קז } רחח ,דייה יי יז לעטיּפַאק רעטייווצ

 .גנורהעמ ןוא גנורעּפכורפ
 ןופ גנורהעמראפ יד -- .ןעבעל ןופ ּפָא טמַאטש ןעבעל

 .להָאצ-סגנורהעמראפ יד -- .טכעלשעג -- .ןעשינעפעשַאב

 22--12 טייז -- -- היח החח הי יה יז יד יח דח לעטיּפַאק רעטירד

 .תויח ןופ גנוריציפיסַאלק יד
 -ראפ ןיא ןעשינעפעשַאב עגידעבעל יד ןופ גנולייטנייא וד

 טפאש'הבורק ןוא טייקכילנהע יד --- .ןעסאלק ענעדיוש

 ,עיגָאלַאנַא ןוא עיגָאלָאמָאה --- .םיאורב עגידעבעל ןעשיווצ

 שכילטפַאשנעסיוו -- .םייקכילנהע ןוא טייקגיטראכיילג

 -עבעל עלא עכלעוו ןיא ןעגנולייטּפָא-טּפיוה יד ןוא ןעמענ

 .טלייטעגנייא ןערעװו דרע רעד ןופ ןעשינעפעשַאב עגיד

 ר טייז יי די היד יה דו יה דיי יח דיל לעטיּפַאק רעטרעיפ

 .ןעָאזָגטָארּפ יד
 יד -- .ןעשינעפעשַאב עגולעצ-לעופ ןוא עגילעצ-נייא
 -ראפ -- .ןעירָאזופניא יד -- .ןעבעל רעייז ןוא ןעבימַא

 -- .ןעבעל רעייז ןוא ןעירָאזופניא ןופ ןעטרַא ענעדייש

 דיישרעטנוא-טּפיוה רעד --- .ןעָאזָאטָארּפ-ןעעטיזַארַאּפ יד
 .ערעכעה ןוא ןעשינעפעשַאב עגירעדינ ןעשיווצ

 47--99 טייז -- -- -- ה+ זה = יז זה = לעטיּפַאק רעטפניפ



 העידי עניימענלַא ןַא ןעבעג וצ םהיא ןוא טפַאשנעסיוו רעד ןופ ןעּפ

 ןיא ןיא רעבָא רַאפרעד .דנַאטשנעגעג ןעטשניוועג םעד רעביא

 גנוביײרשַאב רעד רַאפ ץַאלּפ רהעמ ןערָאװעג ןעבעגענּפָא ךוב םעד
 עכילנעוועג ןיא ןָאטעג טרעוו סָאד יו ,תויח יד ןופ ןעבעל םעד ןופ

 -ַאב ַא ןיא תויח יד ןופ ןעבעל סָאד .רעכיב-רהעל עשיגָאלָאָאז
 .טפַאשנעסיוו רעשינָאלָאָאז רעד ןופ ?ייט רעטנאסערעטניא סרעדנוז

 -יישראפ טימ טצונַאב קעווצ םעד רַאפ ךיז טָאה רעסַאפרַאפ רעד

 רע ןוא ןעגָאלָאָאז ןוא רעשרָאפ-רוטַאנ עטסואווַאב ןופ קרעוו ענעד
 -וצ ןייז לָאז סָאװ ,ךוב ַא ןעפַאש וצ הימ עֶלַא ןעבעגענ ךיז טָאה

 ןענעק לָאז רע ןעכלעוו ןופ ןוא רעזעל ןעשידיא םעד רַאפ ךילגנעג

 רעדָא רהעמ ַא טייצ רעניבלעזרעד ןיא ןוא ענײמעגלַא ןַא ןענירק
 רעד טימ טפַאשטנַאקַאב עכילרהיפסיוא ןוא עכילדנירג רענינעוו

 ,טפַאשנעסיוו רעשינָאלָאָאז רעדנערהעלַאב ןוא רעטנַאסערעטניא

 (.ןויבצ) ןאמּפָאה .ב .רד



: 

 -ענ ןענייז עכלעוו ,ןעלייט-רעּפרעק ערעייז ןופ ןוא תויח ענעדייש

 "יו עשינָאלָאָאז יד .קָלָאפ ןופ ?יומ םעד ךרוד ןערָאװעג ןעפַאש

 טימ ,תויח יד רַאפ ןעמענ ןעפַאש טפרַאדעג זיולב טָאה טפַאשנעס

 עניילק יד ראפ סרעדנוזאב ,טנַאקאב טינ ןיא קלָאפ סָאד עכלעוו

 קֶלֶָאפ ןופ שנעמ רעכילטינשכרוד רעד עכלעוו ,ןעשינעפעשַאב

 רעבָא .ייז טימ טינ ךיז טריסערעטניא רעדָא גינעוו טקרעמַאב

 ןעמונעג טָאה סע .לָאמנייא טימ ןערָאװעג ןָאטעג טינ זיא סָאד

 -ַאשעג-יינ יד ףיוא טגינייאעג ךיז טָאה ןעמ זיב טייצ ערעננעל ַא

 יֵּלַא ןיא ןערָאװעג טכַארבעגנײרַא ןענייז ייז זיב ןוא ןעמענ ענעפ

 ,ןערעוו ןענַאטשרַאפ ףרַאד סע .ךַארּפש רעד ןופ ךיורבעג םעניימעג

 עשינייטַאל עכילטּפַאשנעסיוװו יד ןענעװו טינ ָאד ןעדער רימ זַא

 עשינָאלָאָאז יד ןיא טצונַאב ןערעוו עכלעוו ,ןעמענ עשיבירג ןוא

 עכלעוו ,ןעמענ יד ָאד ןעניימ רימ .ןעכַארּפש עֶלַא ןופ רעכיב

 ןענייז עכלעוו ןוא ןיילַא ךיז רַאפ ןעפַאשענ טָאה ךַאהּפש עדעי

 -גינעוו רעדָא ךַארּפש-סקלָאפ רעד ןופ ךיורבעג םעד ןיא ןיירַא

 ךַארּפש רעשידיא רעד ןיא .רוטַארעטיל-סקלָאפ רעד ןיא סנעטס

 ןעק ,עיגָאלָאָאז ןופ טיבעג םעד ףיוא .ןָא טציא רימ ןעגנַאפ רעבָא

 רעשידיא רעד ןיא ןוא ,עבָארּפ עטשרע יד סָאד זיא ,ןעגָאז ןעמ

 עשימָאטַאנַא ןוא עשיגָאלָאָאז ןענייז ,טנָאזעג ןיוש יוװ ,ךַארּפש

 רעבירעד טלָאװ סע .נינעוו רהעז ןַארַאפ ןענימרעט ןוא ןעמענ

 טימ טָאה רע זַא ,ןעטּפױהַאב וצ םענייא ןופ ןעדיײשַאב טינרָאנ ןייז

 -רעט ןוא ןעמענ עטסדנעסַאּפ ןוא עטסעב יד ןעּפַאשעג לָאמנייא

 ןעלעוו עכלעוו ,ערעדנַא ןעמוק רעטעּפש רעכיז ןעלעוו סע ,ןענימ

 ַא רעדָא ןעמָאנ ןערעדנעסַאּפ ַא ןעניפעגסיוא עלעפ עכנַאמ ןיא

 ךיוא טעװ ןפוא םעד ףיוא ןוא גנונכייצַאב עדנעפערטוצ רהעמ

 -ַאב ,ןעמענ ,עגיטיונ עֶלַא יד ןעמוקַאב ךילדנע ךַארּפש עשידיא יד

 .ןיוש ןעציזַאב ןעכַארּפש ערעדנַא עכלעוו ,ןענימרעט ןוא ןעננונכייצ

 ןעפַאש וצ רעסַאפרַאפ ןופ קעווצ רעד ןעוועג טינ זיא סע

 רע .טרָאוװ ןופ ןיז ןעננערטש ןיא עינָאלָאָאז רעביא ךוברהעל ַא

 עינָאלָאָאז רעביא ךוב-עזעל ַא ןעבעג וצ טקעװצַאב רהעמ לעיפ טָאה

 רעצעלּפ עכנַאמ ןיא רעבירעד טָאה רע ןוא ,ךוב-רהעל ַא רעדייא

 -לעוװו ,ןעטייהלעצנייא עכילטפַאשנעסיוװ עלעיצעּפס ןעדימענסיוא

 ןעזָאלענסױא ןענעק רעבָא ,ךובירהעל ַא ןיא ניטיונ ןענייז עכ

 טָאה סָאװ ,ךוב-עזעל ןעכילטפַאשנעסיוו רעלוּפָאּפ ַא ןיא ןערעוו

 -יצנירּפ-דנורנ יד טימ רעזעל םעד ןענעקַאב וצ זיולב קעווצ םעד

 זֵי



 .טרָאוורַאפ
 ןעכַאמ וצ טנַאקַאב קעווצ םעד טָאה ךוב עדנעגילרָאפ סָאד

 -ינָאלָאָאז רעד ןופ ןעּפיצנירּפ-דנורג יד טימ רעזעל ןעשידיא םעד

 סָאװ ,קרעװו ערעסערג עטשרע סָאד ןיא סע .טפַאשנעסיו רעש
 סע ןוא ,טיבעג םעד ףיוא שידיא ןיא ןערָאװעג ןעבירשעג זיא

 טנעגעגַאב טָאה רעסַאפרַאפ רעד זַא ,ךילדנעטשרַאפ רעבירעד זיא

 עלַא יד ןעניפענ וצ טייברא ןייז ןיא ןעטייקגירעווש עסיורג רהעז

 ערעייז ,תויח ענעדיישרַאפ יד רַאפ ןעננונכיײצַאב ןוא ןעמענ עגיטיונ

 .ןעלייט-רעּפרעק ןוא רעדילגנ

 רַאפ זיולב ןעמענ ןַארַאפ ןענייז ךַארּפש רעשידיא רעד ןיא

 -זיוה יד רַאפ ןעמענ ןַארַאפ ןענייז סע .תויח להָאצ רעניילק ַא

 ןוא תויח-דלַאו עטנַאקַאב רהעמ יד רַאפ ,תופועדזיוה רַאפ ,תויח

 ענינייא ראפ ןוא שיפ ל?הָאצ רעסיוועג א ראפ ,ןעלניופ-דלאוו

 -ַאב ןוא ןעמענ גינעוו רהעז ןַאראפ ךיוא ןענייז סע .ןעטקעזניא

 -ילג ענעדיישראפ יד רַאפ ךַארּפש רעשידיא רעד ןיא ןעננונכייצ

 טָאה רעסַאפרַאפ רעד .תויח יד ןופ ןעלייט-רעּפרעק ןוא רעד

 ַאב עשימָאטַאנַא ןוא ןעמענ עלַא ןעכוזפיונוצ טפרַאדעג רעבירעד

 ענירעביא יד ןוא ,טנָאמרַאפ ךַארּפש עשידיא יד סָאװ ,ןעננונכייצ

 ןעננונכייצַאב ןוא ןעמענ יד ןעשידיארַאפ רעדָא ןעפַאשַאב ןיײלַא

 .ןעכַארּפש ערעדנַא ןופ

 סע זיא םוטעמוא זא ,רעכיז טינ ןייֵלַא זיא רעסַאפראפ רעד

 רעדָא ,ןעמָאנ ןעדנעסַאּפ ןעטסעב םעד ןעפַאש וצ ןעננולעג םהיא

 זַא ,רהעמ לעיפ טביולג רע .,ננונכייצַאב עדנעפערטוצ עטסעב יד

 ןעלעוו ךַארּפש עשידיא רעד ןופ גנולקיווטנע רענידרעטייוו רעד ןיא

 .ןעמענ עדנעסַאּפ רהעמ ןערעוו ןענופענסיוא תויח עלעיפ רַאפ
 -רָאד םגה ,ןעכַארּפש ערעדנַא ןיא טריסַאּפ ךיוא טָאה עבלעזסָאד

 רעקלעפ ערעדנַא עלַא .ערעווש ַאזַא ןעוועג טינ טייברא יד זיא ןעט

 -נַא עדעי .קלָאפ עשידיא סָאד יוװ ,רוטַאנ רעד טימ רהעמ ןעבעל
 -רַאפ יד ןופ ןעמענ ?הָאצ עסיורג ַא רעבירעד טָאה ךַארּפש ערעד

 זזז.
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